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DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET CONSTANŢA 

 

Nr.  din  

  

ACORD CADRUDE FURNIZARE PRODUSE 

privind achiziția publică de Alimente  din Lot. Nr.___ 

   

 

Prezentul Acord-cadru s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare (denumită în continuare “Legea nr. 

98/2016”) precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia, între: 

DIRECŢIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT SI TINERET  CONSTANŢA, cu sediul în 

str. Ion Banescu  nr.2, cod poștal 900669, telefon 0241/614012, fax 0241/619415, e-mail: 

djs@djsconstanta.ro, cod fiscal RO27457030, cont trezorerie nr. RO30TREZ 23G655000200130X 

reprezentată prin dna. Cristache Florina, în funcţia de Director Executiv şi  dna Gurgu Daniela în 

funcţia de Sef Serviciu Contabilitate ,Financiar,Resurse Umane, în calitate de promitent -achizitor, 

pe de o parte şi  

1. S.C ……………………SRL/S.A. cu sediul social în ………….…..………… str. 

…................, nr………, scara ...…, etaj ……., ap …., jud. ………., tel………., fax…, e-mail: 

………………..nr. înregistrare ONRC …….……, CUI: ………….., nr. cont 

…………………………..…….., deschis la Trezoreria ……………………………….., reprezentată 

prin ………………., în funcție de ……………………………, în calitate de promitent - furnizor,  

2. S.C ……………………SRL/S.A. cu sediul social în ………….…..………… str. 

…................, nr………, scara ...…, etaj ……., ap …., jud. ………., tel………., fax…, e-mail: 

………………..nr. înregistrare ONRC …….……, CUI: ………….., nr. cont 

…………………………..…….., deschis la Trezoreria ……………………………….., reprezentată 

prin ………………., în funcție de ……………………………, în calitate de promitent - furnizor 

3. S.C ……………………SRL/S.A. cu sediul social în ………….…..………… str. 

…................, nr………, scara ...…, etaj ……., ap …., jud. ………., tel………., fax…, e-mail: 

………………..nr. înregistrare ONRC …….……, CUI: ………….., nr. cont 

…………………………..…….., deschis la Trezoreria ……………………………….., reprezentată 

prin ………………., în funcție de ……………………………, în calitate de promitent - furnizor 

 

 

În prezentul acord cadru următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
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a) Acord cadru - acord încheiat în forma scrisă între promitentul achizitor și promitentul furnizor 

cu privire la condițiile esentiale care vor guverna contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite în 

perioada de 3 de luni. 

b) Contract subsecvent - contractele ce vor fi încheiate în baza prezentului acord-cadru. 

c) Promitent achizitor și promitent prestator - părțile semnatare ale acordului cadru. 

d) Conflict de interese - orice eveniment influențând capacitatea furnizorului de a exprima o 

opinie obiectivă și imparțială. 

e) Forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu 

putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 

îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 

inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 

asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 

executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

f) Termen - intervalul de timp în care părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum 

este stabilit prin prezentul contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a 

primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; Ziua în 

cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al uneia dintre părți nu este luată în 

calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare 

legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile 

lucrătoare;  

g) Zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365/366 de zile; în afara cazului în care se 

prevede expres că sunt zile lucrătoare. 

În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

 

2. Scopul acordului cadru 

2.1. Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care 

vor guverna contractele de furnizare care urmează a fi atribuite în temeiul și pe durata derulării 

prezentului acord. 

2.2. Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect produsele din Anexa 1 la prezentul 

acord cadru și după caz, prestarea serviciilor accesorii furnizării produselor, în condițiile convenite în 

prezentul acord cadru. 

 

3. Obiectul acordului-cadru 

3.1. Obiectul prezentului acord cadru îl constituie furnizarea de:”Alimente ”,cod CPV:15000000-8 

Alimente, Bauturi si prodexe conexe, adjudecate prin procedura de negociere,  cuprinse în 

Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul acord-cadru, în perioada Iulie August 

Septembrie 2022, în funcţie de sumele alocate prin buget şi de necesităţile promitentului-

achizitor. 

 

4. Obligaţiile promitentului - furnizor  

4.1. Promitentul - furnizor se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu 

promitentul-achizitor, să furnizeze produsele care fac obiectul procedurii, în condiţiile convenite în 

prezentul acord-cadru. 

4.2. Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte cel puţin calitatea 

solicitată de autoritatea contractantă prin documentaţia de atribuire, respectiv prin caietul de sarcini, 
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care e parte integrantă din documentaţie şi calitatea prevăzută în propunerea tehnică, anexă la 

prezentul acord-cadru. 

4.3. Promitentul furnizor se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-

interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 

încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

4.4. Promitentul-furnizor se obligă sa nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin 

prezentul acord-cadru. 

4.5. Promitentul furnizor are obligaţia de a asigura şi a plăti transportul încărcăturii până la 

destinaţia finală precizată în comandă de către achizitor. 

 

5. Obligaţiile promitentului - achizitor 

5.1. Promitentul-achizitor se obligă ca în baza contractelor subsecvente atribuite 

promitentului-furnizor să achiziţioneze produselele care fac obiectul procedurii în condiţiile convenite 

în prezentul acord-cadru, în măsura existenţei fondurilor alocate cu această destinaţie şi pe baza 

necesităţilor concrete în acest sens. 

5.2. Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o 

nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze produse care fac obiectul 

prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitenţii furnizori declară în scris că nu mai au 

capacitatea de a le furniza. 

5.3. Promitentul achizitor, se obligă să încheie contractele subsecvente doar cu semnatarii 

prezentului acord cadru. 

5.4. În situaţia în care promitentul achizitor doreşte schimbarea destinaţiei, va trebui să 

anunţe promitentul furnizor cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de data livrării către destinaţia 

care va fi schimbată şi să obţină confirmarea acestuia. Această înţelegere va constitui obiectul unui act 

adiţional la contractul existent. 

5.5. În situaţia în care promitentul-furnizor clasat pe locul întâi în clasamentul final nu va 

livra în termenul contractual produsul contractat, promitentul-achizitor va putea rezilia contractul 

subsecvent cu acesta, având dreptul să achiziţioneze produsul contractat de la promitentul-furnizor 

clasat pe locul următor, notificând în acest sens promitentul-furnizor de pe locul întâi într-un termen 

prealabil de 24 ore. Se va proceda identic şi în situaţia în care promitentul-furnizor clasat pe locul al 

doilea va refuza livrarea produselor solicitate. 

 

6. Preţul unitar al produselor 

6.1. Preţul unitar al produselor este cel inclus de promitenţii furnizori în propunerea 

financiară şi este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Acord-cadru. Prețurile unitare sunt exprimate în 

lei și cu condiția de livrare , precizat de promitentul-achizitor și include toate cheltuielile ocazionate 

de livrarea produselor la destinația finală. 

6.2. Valoarea acordului cadru este de ........................lei fără TVA. 

6.3. La emiterea facturilor pentru livrarea produselor ce fac obiectul contractelor 

subsecvente, furnizorul are obligația să respecte denumirea produselor din anexa la contractul 

subsecvent. 

6.4. Pentru produsele livrate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate 

în propunerea financiară. 

 

7. Documentele acordului-cadru  

7.1. Acordul-cadru este alcătuit din următoarele documente în ordinea lor de prioritate: 

a. acordul-cadru propriu-zis, inclusiv anexele la acesta; 
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b. documentaţia de atribuire, inclusiv clarificările făcute de promitentul-achizitor înainte 

de termenul limită pentru depunerea ofertelor; 

c. propunerea tehnică şi propunerea financiară ale promitentului-furnizor, inclusiv 

clarificările făcute de acesta pe perioada evaluării ofertelor; 

d. acordul de asociere (după caz) 

e. caietul de sarcini 

f. contractele subsecvente ce vor fi încheiate 

7.2. Actele adiţionale au ordinea de prioritate a documentului pe care îl modifică. 

Documentele menţionate la art.7.1, părţi integrante ale acordului-cadru, se consideră a se explica 

reciproc. În caz de ambiguitate sau divergenţă, acestea trebuie să fie citite şi interpretate în ordinea 

mai sus menţionată. În cazul în care, pe parcursul executării acordului-cadru se constată faptul că 

anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în 

documentaţia de atribuire, prevalează prevederile acesteia din urmă. 

 

8. Cantităţile previzionate 

8.1. Cantităţile de produse previzionate ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente 

sunt cele cuprinse în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul acord-cadru. 

8.2. Cantitățile minime/maxime sunt estimative, cantitățile efectiv achiziționate putând fi 

mai mici sau mai mari, în funcție de necesitățile autorității contractante și de fondurile bugetare 

alocate cu această destinație. 

 

9. Durata acordului-cadru 

9.1. Durata prezentului acord-cadru este de 3 luni începând cu data semnării acordului-

cadru, respectiv până la …………….. 

9.2. Durata contractelor subsecvente încheiate în perioada de valabilitate a acordului 

cadru, pot depăși durata de valabilitate a acestuia (conform art.107, alin.4, din H.G. 395/2016). 

 

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

10.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 

obligaţiile asumate potrivit termenelor stabilite, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, respectiv 

de a calcula şi a percepe penalităţi o suma de bani, egală cu dobânda legală penalizatoare calculată din 

valoarea obligaţiei neexecutate, executate cu întârziere sau necorespunzător. Penalităţile se calculează 

pentru fiecare zi de întârziere de la data la care produsele trebuiau furnizate şi până la data îndeplinirii 

efective a obligaţiei, sau după caz, până la rezilierea contractului. Dovada neexecutării obligaţiei îl 

scuteşte pe achizitor de proba prejudiciului suferit. 

10.2. Furnizorul este de drept în întârziere de la data când trebuia să-şi execute obligaţia, 

fără îndeplinirea vreunei formalităţi, impuse de lege. 

10.3. Dobânda legală penalizatoare se stabileşte, în toate situaţiile, potrivit prevederilor 

Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a 

unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi 

contractante  coroborate cu cele ale O.G. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi 

penalizatoare pentru obligaţii băneşti, la nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR plus 8 puncte 

procentuale. Rata de referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristica a semestrului se 

aplică pe întreg semestrul. 
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11. Rezilierea acordului cadru 

11.1. Nerespectarea de către contractant, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin 

prezentul contract, dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul şi de a pretinde plata de daune-

interese. 

11.2. Nerespectarea de către achizitor, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin 

prezentul contract, dă dreptul furnizorului de a cere rezilierea contractului și de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită și recepționată, până la data încetării 

contractului. 

11.3. Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul, cu efecte depline, printr-o notificare 

scrisă adresată furnizorului, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a 

mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale, în oricare dintre situațiile 

următoare expres prevăzute și doar dacă furnizorul nu a remediat situația respectivă în cadrul 

termenului de grație stabilit. În acest caz, furnizorul nu este îndreptățit să pretindă nicio sumă 

reprezentând daune sau alte prejudicii, dacă: 

i. Furnizorul nu-și îndeplinește obligațiile, conform prevederilor contractului; 

ii. Furnizorul nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă, conform notificării 

emise de achizitor, prin care i se solicită remedierea defectelor/neconformităților precum și executarea 

sau neexecutarea obligațiilor din prezentul contract, care afectează în mod grav executarea în mod 

corespunzător și la termen a obligațiilor contractuale ale furnizorului; 

iii. Furnizorul a săvârșit abateri profesionale. 

iv. Furnizorul subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului; 

v. Furnizorul se află într-o situație de conflict de interese, iar această situație nu poate fi 

remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;  

vi. Furnizorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei 

printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

vii. Are loc orice modificarea organizațională care implică o schimbare cu privire la 

personalitatea juridică, natura sau controlul furnizorului, cu excepția situației în care asemenea 

modificări sunt realizate prin act adițional la prezentul contract; 

viii. Apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea contractului; 

ix. Furnizorul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile sau 

persoana care furnizează garanția ori asigurarea nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile la 

care s-a angajat prin contract; 

x. În cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al achizitorului în 

legătură cu care se livrează produsele care fac obiectul contractului; 

xi. Furnizorul a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, 

stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri 

colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul de activitate aplicabil 

achiziției de produse care fac obiectul contractului și aceste încălcări au fost stabilite printr-un act 

sancționator emis de către autoritățile competente; 

xii. La momentul atribuirii contractului, fie furnizorul se afla în situația de a fi fost 

condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, fie persoana, care este membru al 

organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic ori 

are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, se afla în situația de a fi fost 

condamnată printr-o hotărâre definitivă pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 

1. Constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin 

art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau 
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prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care ofertantul/furnizorul, ca 

operator economic, a fost condamnat, 

2. Infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 289-294 din Legea 

nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de 

corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau prin 

dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care ofertantul/furnizorul, ca operator 

economic, a fost condamnat, 

3. Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum 

este prevăzut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau 

prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care ofertantul/furnizorul, ca 

operator economic, a fost condamnat, 

4. Acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 și art. 37-38 din 

Legea nr. 535/2004, privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările 

ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 

ofertantul/furnizorul, ca operator economic, a fost condamnat, 

5. Spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, 

pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire 

și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea 

terorismului, astfel cum este prevăzut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și 

completările ulterioare sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 

ofertantul/furnizorul, ca operator economic, a fost condamnat, 

6. Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin 

art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care ofertantul/furnizorul, ca operator economic, a 

fost condamnat, 

7. Fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind 

protejarea intereselor financiare al Comunității Europene din 27 noiembrie 1995; 

xiii. Are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă 

și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui 

fapt, contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului. 

xiv. Împotriva furnizorului se deschide procedura falimentului, furnizorul având dreptul 

de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 

denunțării unilaterale a contractului. 

11.4. Partea care intenționează să rezilieze contractul trebuie să notifice celeilalte părți 

această intenție precum și motivele invocate pentru reziliere.Indiferent de motivele de reziliere, 

furnizorul trebuie să ofere toată asistența necesară, inclusiv informații, documente și fișiere, pentru a 

permite achizitorului să completeze, să continue sau să transfere livrările de produse, fără a întrerupe 

activități sau fără a avea vreun efect negativ asupra calității sau continuității activităților. 

11.5. Ca efect al rezilierii, furnizorul este răspunzător pentru daunele suportate de achizitor, 

ca urmare a încetării contractului, înainte de termen, din culpa furnizoului, inclusiv costuri privind 

procedura de atribuire printr-un alt contract necesar pentru predarea sau continuarea activităților, 

achizitorul poate pretinde despăgubiri pentru astfel de prejudicii. 

11.6. Prezentul acord cadru încetează de drept: 

a) prin ajungerea la termen; 

b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de 

aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice. 
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11.7. Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: 

a. prin acordul de voinţă al părţilor; 

b. prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în 

mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte, cu 

notificare prealabilă de 5 zile a părţii în culpă. 

 

12. Forţa majoră 

12.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale 

a obligațiilor asumate prin prezentul contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul 

civil. 

12.2. Forța majoră trebuie constatată de o autoritate competentă. 

12.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, 

în scris, în termenul de 3 zile de la producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. Dovada forței majore este certificată de Camera de Comerț şi Industrie 

a României. 

12.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare. 

12.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 2 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

12.6. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

 

13. Asigurări 

13.1. Promitentul-furnizor are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin 

contractul subsecvent, împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute, transport, depozitare şi livrare, 

până în momentul în care acestea sunt recepţionate de către promitentul-achizitor.  

 

14. Ambalareşi marcare 

14.1. Furnizorul are obligația de a asigura ambalarea produselor astfel încât acestea să facă 

față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi 

extreme, la soare şi la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer 

liber, în așa fel încât produsele să ajungă în bună stare la destinația finală. 

14.2. Ambalarea, marcarea şi documentația din interiorul sau din afara pachetelor respectă 

prevederile legale în vigoare. 

14.3. Ambalarea și etichetarea produselor contractate se va face în conformitate cu 

prevederile normativelor specifice și să cuprindă:marcaj CE, numele produsului, descriere, cod, 

valabilitate, lot, dimensiuni, adresa producator etc. 

14.4. Furnizorul are obligatia de a descarca si manipula marfa pana la ușa magaziei unde  

beneficiarul iși depozitează marfa recepționată. 

14.5. Nelivrarea produselor la termenul stabilit şi conform condiţiilor solicitate dă dreptul 

achizitorului de a considera contractul de drept reziliat fără intervenţia instanţei şi cu notificarea 

prealabilă a furnizorului cu 5 zile înainte devine, ca şi caietul de sarcini în integralitatea lui, parte 

integrantă a prezentului contract. 
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15. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 

15.1. Livrarea produselor se va face la adresele specificate de beneficiar (Bazele sportive 

din cadrul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta respectiv Hotel Sport- Sport Service si 

Restaurant Sport), in baza comenzilor transmise, ori de cate ori acesta solicită, pe toată perioada 

desfășurării contractului. 

15.2. Furnizorul își asumă toate riscurile pe care le implică transportul produselor până la 

destinație. Transportul produselor se va efectua de către furnizor cu mijloace proprii sau închiriate pe 

cheltuiala acestuia, la locațiile indicate . 

15.3. Activitatea privind livrarea produselor in Bazele Sportive din cadrul Direcției 

Județene pentru Sport și Tineret  Constanța se desfășoară cu respectarea programului de lucru, făcând 

referire inclusiv la zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi zilele religioase sau de altă natură, 

recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în 

contract. 

15.4. Programul de acceptare și recepție cantitativă a produselor comandate și livrate, este: 

i. luni – Duminică , în intervalul orar: 8:00 - 19:00; 

15.5. Documente și accesorii care însoțesc livrarea: 

i. certificate de calitate;  

ii. certificat de garanție; 

iii. declarație de conformitate; 

iv. certificat santitare(unde este cazul); 

v. instrucțiuni de utilizare în limba romană; 

vi. factură fiscal în original, emisă pentru fiecare locație în parte(dacaă este cazul); 

15.6. Nelivrarea produselor la termenul stabilit şi conform condiţiilor solicitate dă dreptul 

achizitorului de a considera contractul de drept reziliat fără intervenţia instanţei şi cu 

notificarea prealabilă a furnizorului cu 5 zile înainte devine, ca şi caietul de sarcini în 

integralitatea lui, parte integrantă a prezentului contract. 

 

16. Garanţia de bună execuţie  

16.1. Furnizorul are obligaţia de a constitui Garanţia de Bună Execuţie a contractului 

conform legii și prezentului contract pentru realizarea corespunzatoare a contractului.  

16.2. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea 

acestuia, furnizorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare 

a contractului de achiziţie publică.  

16.3. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, furnizorul are 

obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.  

16.4. Furnizorul se va asigura că garanția de bună execuție este valabilă și în vigoare până 

la finalizarea livrării produselor, de către acesta și remedierea/completarea documentației ori de câte 

ori a intervenit această necesitate.  

16.5. Dacă termenii garanției de bună execuție specifică data de expirare a acesteia, iar 

furnizorul nu este îndreptățit la aceasta, cu 28 de zile inainte de data de expirare a garanției, furnizorul 

va prelungi valabilitatea garanției de bună execuție până când produsele vor fi livrate așa cum au fost 

ele solicitate prin caietul de sarcini.  

16.6. Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului de furnizare reprezintă 5% din 

valoarea contractului subsecvent fără TVA, respectiv ................. lei, şi se va constitui astfel:  

i. În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului va transmite achizitorului un 

instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau o societate de asigurări, care 

devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să 
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prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a achizitorului, pe 

baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau  

ii. Părţile vor conveni ca garanţia de bună execuție să se constituie prin reţineri succesive din 

sumele datorate furnizorului pentru facturi parțiale. În acest caz furnizorul are obligaţia de a deschide 

la Trezoreria Statului un cont de disponibil distinct şi pus la dispoziţia achizitorului. Suma inițială 

care se va depune de către furnizor în contul de disponibil distinct astfel deschis nu trebuie să fie mai 

mică de 0,5% din preţul contractului fără TVA.  

16.7. În situaţia în care instrumentul de garantare prevăzut la alin. (1), lit. a) nu acoperă 

toată perioada de valabilitate a contractului, furnizorul are obligaţia prelungirii acestuia cu 5 zile 

înainte de data de expirare.  

16.8. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu 

prevederile art. 42 din HG nr. 395/2016.  

16.9. Achizitorul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care:  

i. furnizorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum este 

prevăzut la punctul (e), situaţie în care achizitorul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună 

execuţie;  

ii. furnizorul nu reușește să remedieze/completeze o lipsă a produselor, în termenele prevăzute în 

caietul de sarcini/procesele verbale de recepție, etc.   

iii. oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 

furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 

garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia furnizorul cât şi emitentului 

instrumentului de garantare precizând obligaţiile care nu au fost respectate, cât şi modul de calcul al 

prejudiciului. 

 

17.  Ajustarea preţului  

17.1. Pretul contractului ramane ferm pe toata perioada contractului Acord cadru. 

17.2. Prețul, va rămâne ferm pe întreaga perioada de valabilitate a contractului subsecvent. 

 

18. Subcontractarea 

(a) Orice înțelegere scrisă prin care furnizorul încredințează o parte din realizarea 

prezentului contract către un terț este considerată a fi un contract de subcontractare.  

(b) Furnizorul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului contract şi/sau poate 

schimba subcontractantul/subcontractanții specificați în propunerea tehnică numai cu acordul 

prealabil, scris, al achizitorului. Furnizorul informează achizitorul cu privire la subcontractare care se 

realizează doar în condițiile art. 219 din Legea nr. 98/2016, menționând partea/părțile din contract 

care se subcontractează precum şi identitatea subcontractanților. 

(c) Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, contractele încheiate 

cu subcontractanții desemnați în cadrul ofertei depusă pentru atribuirea acestui contract. 

Contractul/contractele de subcontractare se constituie anexă la contract, făcând parte integrantă din 

acesta. 

(d) Furnizorulare dreptul de a solicita achizitorului, în orice moment pe perioada derulării 

contractului, numai în baza unor motive justificate, fie înlocuirea/renunțarea la un subcontractant, fie 

implicarea de noi subcontractanți. Furnizorul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a 

achizitorului înainte de încheierea unui nou contract de subcontractare. Solicitarea în scris în vederea 

obținerii aprobării achizitorului privind implicarea de noi subcontractanți se realizează numai după ce 

contractantul a efectuat el însuși o verificare prealabilă a subcontractantului ce urmează a fi propus, 

prin raportare la caracteristicile activităților care urmează a fi subcontractate, motivele legale de 
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excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 aplicabile subcontractantului și 

capacitatea subcontractantului de a îndeplini obiectul contractului de subcontractare, inclusiv resursele 

de care acesta dispune. Aprobarea privind înlocuirea unui subcontractant/implicarea unui nou 

subcontractant trebuie acordată de achizitor, avându-se în vedere, cel puțin: motivele legale de 

excludere aplicabile subcontractantului precum și declarația pe propria răspundere prin care noul 

subcontractant/noii subcontractanți își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a 

propunerii tehnice depuse de furnizor la ofertă, pentru activitatea/activitățile subcontractate și 

informațiile prezentate de furnizor privind capacitatea subcontractantului propus pentru îndeplinirea 

obiectului contractului de subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Orice 

subcontractant propus și aflat în situațiile de excludere este respins de achizitor. 

(e) Achizitorul notifică furnizorului decizia sa cu privire la înlocuirea unui 

subcontractant/implicarea unui nou subcontractant, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării. 

(f) Furnizorul se obligă să încheie contracte de subcontractare doar cu subcontractanții 

care sunt de acord cu obligațiile contractuale asumate de către furnizor prin prezentul contract. 

(g) Niciun contract de subcontractare nu creează raporturi contractuale între 

subcontractant și achizitor. Furnizorul este pe deplin răspunzător față de achizitor pentru modul în 

care îndeplinește contractul. Furnizorul răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi ca și 

cum ar fi actele sau faptele furnizorului. Aprobarea de către achizitor a subcontractării oricărei părți a 

contractului sau a angajării de către furnizor a unor subcontractanți pentru anumite părți din contract 

nu eliberează furnizorul de niciuna dintre obligațiile sale din contract. 

(h) În cazul în care un subcontractant nu reușește să își execute obligațiile contractuale, 

achizitorul poate solicita furnizorului fie să înlocuiască respectivul subcontractant cu un alt 

subcontractant, care să dețină calificările și experiența solicitate de achizitor, fie să preia el însuși 

partea din contract care a fost subcontractată. 

(i) Partea/părțile din contract încredințată/încredințate unui subcontractant de furnizor nu 

poate/pot fi încredințate unor terțe părți de către subcontractant. 

(j) Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului 

sau orice încredințare a unei părți din contract, de subcontractant către terțe părți este considerată o 

încălcare a contractului, situație care îndreptățește achizitorul la rezilierea contractului și obținerea de 

despăgubiri din partea furnizorului. 

(k) În orice moment, pe perioada derulării contractului, furnizorul trebuie să se asigure că 

subcontractantul/subcontractanții nu afectează drepturile achizitorului în temeiul prezentului contract. 

(l) În orice moment, pe perioada derulării contractului, achizitorul poate solicita 

furnizorului să înlocuiască un subcontractant care se află în una dintre situațiile de excludere 

specificate în Lege. 

(m) În cazul în care un subcontractant și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 

218 din Legea nr. 98/2016, opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă numai 

dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 

i. Această opțiune este inclusă explicit în contractul de subcontractare constituit ca anexă la 

contract și făcând parte integrantă din acesta; 

ii. Contractul de subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică 

privind modalitatea în care se efectuează plata directă de către achizitor către subcontractant și care 

precizează toate și fiecare dintre elementele de mai jos: 

1. pentru fiecare parte din contract aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexă la contract, 

astfel cum este încheiat între furnizor și achizitor – partea din contract realizată de 

subcontractant astfel cum trebuie specificată în factura prezentată la plată; 
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2. modalitatea concretă de certificare a părții din contract/activitate de către furnizor pentru 

rezultatul obținut de subcontractant/partea din contract executată de subcontractant înainte de 

prezentarea facturii de către furnizor achizitorului; 

3. partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare părții din contract care este în 

sarcina subcontractantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor emise 

de furnizor pentru achizitor, așa cum sunt acestea detaliate în contract, 

4. stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă, 

5. precizează contul bancar al subcontractantului. 

19. Cesiunea  

19.1. Părțile pot cesiona, total sau parțial, drepturile și obligațiile născute din acest contract 

numai cu acordul prealabil în scris al celeilalte părți și în condițiile Legii nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice. 

19.2. Cesiunea nu exonerează furnizorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice 

alte obligații asumate prin contract și scadente până la data cesiunii. 

19.3. În cazul în care drepturile şi obligațiile furnizorului stabilite prin acest contract sunt 

preluate de un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în 

cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, furnizorul trebuie să notifice 

achizitorul. 

 

20. Întarzieri în îndeplinirea contractului subsecvent 

20.1. Promitentul-furnizor are obligaţia de a îndeplinicontractul subsecvent de furnizare în 

perioada/perioadele înscrise în acesta şi în prezentul acord-cadru. 

20.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, promitentul-furnizor nu respectă 

termenele de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în maxim 24 ore de 

la primirea comenzii, promitentul-achizitor; Modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate 

conform caietului de sarcini se face cu acordul părţilor, prin act adiţional; în caz contrar, orice 

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul promitentului-achizitor de a solicita penalităţi 

promitentului-furnizor. 

 

21. Standarde 

21.1. Produsele furnizate în baza contractului subsecvent vor respecta standardele solicitate 

de promitentul-achizitor în documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini şi care au fost prezentate de 

către promitentul-furnizor în propunerea sa tehnică.  

21.2. Când nu este menţionat niciun standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta 

standardele sau reglementările autorizate în ţara de origine a produselor.  

 

22. Comunicări 

22.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, 

trebuie să fie transmisă în scris. 

22.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 

momentul primirii. 

 

23. Soluţionarea litigiilor 

23.1. Promitentul-achizitor şi promitentul-furnizor vor depune toate eforturile pentru a 

rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei 

în cadrul sau în  legatură cu îndeplinirea acordului-cadru. 
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23.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, promitentul-achizitor şi 

promitentul-furnizor nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 

solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente, de la sediul 

promitentului-achizitor. 

 

24. Amendamente  

24.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care 

lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului.  

24.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin 

act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii. 

 

25. Dispoziţii finale 

25.1. Promitentul-furnizor are obligaţia de a notifica imposibilitatea livrării produselor 

solicitate în termen de maxim 24 de ore de la primirea comenzii ferme din partea autorităţii 

contractante. 

25.2. În cazul în care toţi operatorii economici semnatari ai prezentului acord cadru, din 

propria culpă, se află în incapacitate de a răspunde unei solicitări pentru încheierea unui contract 

subsecvent, autoritatea contractantă are dreptul să iniţieze o nouă procedură de atribuire pentru 

achiziţionarea produselor necesare. Autoritatea contractantă va iniţia o nouă procedură şi în situaţia în 

care produsele solicitate depăşesc cantitatea previzionată iniţial, iar operatorii economici semnatari ai 

acordului cadru nu pot răspunde acestei solicitări. 

25.3. Autoritatea contractanta va încheia contracte subsecvente în funcție de necesitățile 

autorității contractante și de existența resurselor financiare alocate cu această destinație.  

Părţile au înţeles să încheie azi,................... prezentul acord-cadru, în .............. exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte.    

 

PROMITENT - ACHIZITOR     PROMITENȚI - FURNIZORI 

D.J.S.T. Constanța     

Director Executiv,       

Cristache Florina 

 

 

Serviciul Financiar, Contabiliate, 

Sef Serviciu 

Gurgu Daniela 
 
 
Avocat 

Parvulescu Cristina Alina 

 

Serviciul Achizitii Publice Investitii Patrimoniu Administrativ- Logistica 

Popa Alexandru Iulian 
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