
 1 din 10 

CAIET DE SARCINI 

pentru achizitia  de “servicii INTERNET” 

cod CPV 72400000-4 

 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, 

care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în 

care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din 

Caietul de sarcini.  Ofertarea de servicii cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de 

sarcini atrage descalificarea ofertantului. 

 

 

1.OBIECTUL ACHIZITIEI 

„Servicii INTERNET”- servicii internet cod CPV 72400000-4 

 

2.TIPURI, CANTITATI, TERMENE  

 

Nr. 

Crt. 

Tip 

serviciu 

Lăţime de bandă 

internaţională 

CIR/MIR 

Lăţime de bandă 

naţională 

CIR/MIR 

1 Internet 50 Mbps 100 Mbps 

 

Serviciile vor fi prestate în perioada 01.04.2017 – 31.12.2017. 

Cantitatăţile şi tipurile de servicii vor fi stabilite în funcţie de fondurile alocate. 

 

3.CONDITII TEHNICE MINIME OBLIGATORII 

 

1. Prestatorul va asigura un circuit principal care să asigure conexiunea Internet nelimitată şi 

permanentă (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an) la locaţia Beneficiarului 

(U.M.01838, sat. Boboc, com. Cochirleanca, jud. Buzău); 

2. Prestatorul va asigura interfaţa de conectare cu sistemele de calcul din cadrul locaţiei 

beneficiarului de tip  Fast Ethernet; 

3. Conexiunea trebuie să asigure doua tipuri de trafic: Trafic Internet global (World Wide) şi 

Trafic Internet naţional:  

- Traficul Internet global (World Wide) trebuie să fie oferit în cadrul unui serviciu de 

tip garantat cu bandă minimă de 50 Mbps;  

- Traficul Internet naţional trebuie oferit în cadrul unui serviciu de tip garantat cu 

banda de 100 Mbps. 

4. Prestatorul va pune la dispozitia beneficiarului un număr de minim 5 adrese  IP publice;  

5. Conexiunea nu va avea restricţii legate de porturile TCP/IP disponibile; 

6. Tipul accesului- simetric 1:1 (raport up-link / down-link); 

7. Disponibilitatea serviciului – 99.9%; 

8. Round Trip Time national < 40ms; 

9. Round Trip Time internet < 60 ms; 

10. Packet loss maxim admis 0.5%; 

11. Prestatorul va asigura echipamentele necesare pentru conectarea beneficiarului la reţeaua 

INTERNET, fără alte costuri suplimentare; 

12. Prestatorul va asigura asistenţa tehnică  hardaware/software  pentru  echipamentele puse la 

dispozitie; 

13. Prestatorul va asigura un program de asistenţă tehnică (tip help desk) 24 ore pe zi, 7 zile pe 

săptămână, 365 zile pe an la care să se apeleze prin intermediul a cel puţin un număr de 

telefon. Serviciul de suport trebuie să fie accesibil permanent (24/7/365) şi va fi oferit în 
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limba română, cu număr de telefon apelabil din toate retelele de telefonie fixa si mobila; 

14. Timpul de preluare si identificare acceptabil în cazul unei defectiuni este de 1h iar timpul 

acceptabil de rezolvare al unei defectiuni este de 6h. 

15. În cazul în care Prestatorul doreşte să efectueze o lucrare programată în reţeaua proprie care 

este posibil să afecteze serviciile Beneficiarului, Ofertantul va notifica în scris şi prin e-mail 

Beneficiarul cu minim trei (3) zile lucrătoare înainte de desfăşurarea lucrării; 

16. Pentru perioadele în care serviciile nu vor fi disponibile sau nu vor funcţiona la parametri 

normali valoarea abonamentelor corespunzătoare acestor servicii va fi diminuată 

proporţional cu perioada de disponibilitate; 

17. Serviciile conexe instalate pentru asigurarea furnizării serviciului de acces internet nu sunt 

responsabilitatea autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu va realiza nicio plată 

suplimentară pentru furnizarea acestor servicii (cablu tv, telefon fix, etc.); 

18. Beneficiarul va derula propriile activităţi de monitorizare a legăturii şi de verifcare a 

respectării SLA. 

 

4 GARANŢII TEHNICE 
Prestatorul va garanta pentru: 

- lăţimea de bandă minim garantată; 

- funcţionarea echipamentelor puse la dispozitie beneficiarului pentru realizarea 

conectarii la reţeaua INTERNET. 

 

 

 

5 MODIFICĂRI POSIBILE ÎN OPŢIUNILE ACHIZITORULUI 

Achizitorul îşi rezervă dreptul să prevadă în contractul de servicii ca derularea activităţii să 

se efectueze şi în anul 2018, cel mult pana la data de 30.04.2018 (posibilitatea de prelungire cu 

maxim 4 luni în anul 2018  printr-un act adiţional). 

Achizitorul îşi rezervă dreptul să refuze prestarea de serviciu dacă acestea nu satisface 

cerinţele impuse prin Caietul de sarcini. 

 

6.CONŢINUTUL OFERTEI  
Oferta tehnica va fi întocmită astfel încât să ofere răspuns pentru fiecare cerinţă, iar  

documentele ataşate să ateste că serviciul oferit corespunde calitativ cerinţelor impuse prin 

specificaţiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. 

În ofertă se va specifica posibilitatea oferirii unei conexiuni de back-up.  

Oferta tehnică va cuprinde prezentarea conexiunilor externe la Internet ale furnizorului, 

legăturile de backup, calcule din care să rezulte că furnizorul poate garanta lăţimea de bandă.  

Oferta tehnică va conţine şi o descriere a soluţiei tehnice oferite: reţeaua furnizorului, 

serviciile oferite, modul de asigurare a securităţii reţelei achizitorului, conformitatea cu standardele 

de comunicaţii, naţionale şi internaţionale.  

Preţul serviciilor ofertate va fi exprimat în  lei fară TVA. 

Dacă furnizarea serviciului presupune plata unei taxe de instalare, oferta va fi defalcată 

astfel: 

- taxa de instalare; 

- abonament lunar pentru serviciul 50Mbps/100Mbps; 

Oferta va fi redactată în limba româna şi va fi valabilă o perioada de minim 30 de zile. 

 

7.TERMEN DE REALIZARE A CONEXIUNII 

  

Prestatorul va realiza conexiunea în maxim 15 zile de la semnarea contractului.  
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8. CONDIŢII DE PLATĂ  

 

Plata se va face pe bază de facturi emise lunar, prin virament, cu ordin de plată, depunerea 

acestuia la Trezorerie urmând a fi efectuată fără a se depăşi termenele prevăzute de legislaţia în 

vigoare. 

Beneficiarul se obligă sa plătească contravaloarea lunară a serviciilor prestate, în 45 de zile 

de la data emiterii facturii, în perioada 24-31 a lunii, conform prevederilor art. 36 din OUG nr. 34 

din 11.04.2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-

fiscale, cu modificările şi completările ulterioare şi 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, cu modificările şi completările 

ulterioare, în limita fondurilor repartizate unităţii contractante cu această destinaţie. 

Factura va fi emisă şi transmisă beneficiarului pâna pe data de 25 pentru luna în curs. 

Preţurile nu se modifică pe toată durata de derulare a contractului. 

 

 

8. RECEPŢIA SERVICIILOR  

 

Recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor se execută la sediul achizitorului, în prezenţa a 

cel puţin unui delegat al prestatorului. Dacă la efectuarea testelor parametrii măsuraţi nu sunt cei 

prevăzuţi, serviciul nu se recepţionează.  

Parametrii prevăzuţi sunt următorii: 

Download Internet global > 50 MBps; 

Upload Internet global > 50 MBps; 

Download Internet naţional > 100 MBps; 

Upload Internet naţional > 100 MBps; 

Round Trip Time naţional < 60ms; 

Round Trip Time internaţional < 100 ms; 

Packet loss maxim admis 0.5%; 

 
 Dacă rezultatele testelor nu corespund cerinţelor, prestatorul este obligat să ia toate măsurile 

ca în termen de 24 ore problemele să fie remediate şi rezultatul testelor ce vor fi repetate sa fie 

conform cerintelor. În caz contrar, serviciul nu se recepţionează. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÎNTOCMIT 

Dumitru Nelu 

0743052607 
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CONTRACT DE SERVICII 

nr. ..........data ............. 

 

 

1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificari şi completări prin Legea nr. 

337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, 

 

 

Între: 

U.M. 01838 BOBOC , adresa sat. Boboc, com. Cochirleanca, jud. Buzău, telefon 

0238719109, fax 0238718879, C.U.I. 299631, cont trezorerie 

RO45TREZ23A600200200108X , reprezentată prin _____ comandant, în calitate de 

achizitor, pe de o parte, 

 

şi 

 

......................................... (denumirea operatorului economic), adresa 

…………………... ................................, telefon/fax..........................................., 

număr de înmatriculare ........................, cod fiscal ..................., cont (trezorerie, 

banca).......................................... ..........................., reprezentată prin 

......................................... (denumirea conducatorului), functia............................ în 

calitate de prestator, pe de alta parte. 
 

 

2. Definiţii 

 

 

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

- contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

- achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

- preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 

contract; 

- servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 

- produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri 

cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le 

furniza în legatură cu serviciile prestate conform contractului; 

- forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 

şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: razboaie, 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 parţi; 

- zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

- Integritatea serviciului -starea în care serviciul furnizat este utilizabil de către achizitor, 

în ansamblul parametrilor garantaţi. Serviciul este Integru atunci când nu există pierderi 

ale acestuia; 
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- Pierderea(căderea) serviciulu i- starea în care serviciul este inutilizabil datorită 

întreruperii conectivităţii cu o durată continuă mai mare de 1 minut sau, în mod indirect, 

prin reducerea benzii garantate sub 95% pentru o durată mai mare de 5 minute. 

- Disponibilitatea serviciului-procentul din intervalul de timp (luna, an) pentru care 

serviciul este în stare de integritate.  

 

3. Interpretare 

 

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

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

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit.  

 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul principal al contractului 

 

 

4.1. - Prestatorul se obligă să furnizeze achizitorului servicii de INTERNET, începînd cu 

01.04.2017 până la 31.12.2017, convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract, astfel: 

a. Prestatorul va asigura un circuit principal care să asigure conexiunea Internet nelimitată şi 

permanentă (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an) la locaţia 

Beneficiarului(U.M.01838, sat. Boboc, com. Cochirleanca, jud. Buzău); 

b. Prestatorul va asigura interfaţa de conectare cu sistemele de calcul din cadrul locaţiei 

beneficiarului de tip  Fast Ethernet; 

c. Conexiunea trebuie să asigure doua tipuri de trafic: Trafic Internet global (World Wide) şi 

Trafic Internet naţional:  

- Traficul Internet global (World Wide) trebuie să fie oferit în cadrul unui serviciu de 

tip garantat cu bandă minimă de 50 Mbps;  

- Traficul Internet naţional trebuie oferit în cadrul unui serviciu de tip garantat cu 

banda de 100 Mbps. 

d. Prestatorul va pune la dispoziţia beneficiarului un număr de minim 5 adrese  IP publice 

(folosibile de către beneficiar, în afara adreselor utilizate de echipamentele prestatorului);  

e. Conexiunea nu va avea restricţii legate de porturile TCP/IP disponibile; 

f. Tipul accesului- simetric 1:1 (raport up-link / down-link); 

g. Disponibilitatea serviciului – 99.9%; 

h. Round Trip Time naţional < 40ms; 

i. Round Trip Time internaţional < 60 ms; 

j. Packet loss maxim admis 0.5%; 

k. Prestatorul va asigura echipamentele necesare pentru conectarea beneficiarului la reţeaua 

INTERNET, fără alte costuri suplimentare; 

l. Prestatorul va asigura asistenţa tehnică  hardaware/software  pentru  echipamentele puse la 

dispoziţie; 

m. Prestatorul va asigura un program de asistenţă tehnică (tip help desk) 24 ore pe zi, 7 zile pe 

săptămână, 365 zile pe an la care să se apeleze prin intermediul a cel puţin un număr de 

telefon. Serviciul de suport trebuie să fie accesibil permanent (24/7/365) şi va fi oferit în 

limba română, cu număr de telefon apelabil din toate reţelele de telefonie fixă şi mobilă; 

n. Timpul de preluare şi identificare acceptabil în cazul unei defecţiuni este de 1h iar timpul 

acceptabil de rezolvare al unei defecţiuni este de 6h. 

o. În cazul în care Prestatorul doreşte să efectueze o lucrare programată în 
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reţeaua proprie care este posibil să afecteze serviciile Beneficiarului, Ofertantul va notifica 

în scris şi prin e-mail Beneficiarul cu minim trei (3) zile lucrătoare înainte de desfăşurarea 

lucrării; 

p. Pentru perioadele în care serviciile nu vor fi disponibile sau nu vor funcţiona la parametri 

normali valoarea abonamentelor corespunzătoare acestor servicii va fi diminuată 

proporţional cu perioada de indisponibilitate a serviciului; 

q. Serviciile conexe instalate pentru asigurarea furnizării serviciului de acces internet nu sunt 

responsabilitatea autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu va realiza nicio plată 

suplimentară pentru furnizarea acestor servicii (cablu tv, telefon fix, etc.); 

 

5. Preţul contractului 

 

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, 

este de .... lei,  la care se adaugă ......... TVA. 

5.2. Valoarea lunară a serviciilor prestate nu se modifică pe toată durata de derulare a 

contractului. 

 

6. Durata contractului 

 

6.1. Durata prezentului contract este 9 luni, începând de la data de 01.04.2017. 

6.2. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a prelungi contractul prin act adiţional 

dar nu mai mult de 4 luni de la finalizarea acestuia. 

6.3. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a opta pentru suplimentarea sau 

diminuarea cantităţilor de produse care este condiţionată de existenţa resurselor 

financiare alocate cu această destinaţie menţinîndu-se preţul reglementat de prezentul 

contract. 

6.4. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 31.12.2017. 

 

 

Art.7.    TERMENUL DE PLATA  

 

7.1.  Termenul de plata al facturilor este de 45 zile de la data emiterii, în perioada 24-31 a lunii, 

conform  art. 36 din OUG nr. 34 din 11.04.2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea 

unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioareşi 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, cu 

modificările şi completările ulterioare, în limita fondurilor repartizate unităţii contractante cu 

această destinaţie. Perioada de plată menţionată poate fi modificată prin act adiţional dacă intervin 

modificări legislative referitoare la plata facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor 

achiziţionate, serviciilor prestate sau a lucrărilor efectuate de către instituţiile publice.  

         Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către prestator, ori neexecutarea 

acestora la timp şi în mod complet  dă dreptul achizitorului de a solicita plata dobânzii de întârziere 

calculate asupra valorii neîndeplinite sau îndeplinite necorespunzător din contract, în procentele 

prevăzute de Legea 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 şi Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală 

remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare. 

 7.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 45 (patruzecişicinci) de zile de 

la finalizarea recepţiei cantitative şi calitative, atunci acesta are obligaţia de a plăti dobânzi de 

întârziere în procentele prevăzute de Legea 72/2013 privind măsurile pentru 
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combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte 

încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante şi Ordonanţa Guvernului nr. 

13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi 

pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

    7.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat fără somaţie, 

fără punere în întârziere şi fără intervenţia justiţiei şi de a pretinde plata de daune-interese. 

    7.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare adresată 

prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în procedura reorganizării 

judiciare, lichidării sau a falimentului, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să 

afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a 

pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării 

unilaterale a contractului. 

   7.5 - Prestatorul răspunde direct şi nemijlocit de pagubele materiale produse achizitorului, 

percepându-se o penalitate de 0,1% din valoarea pagubei, pentru fiecare zi de întârziere după data 

notificării producerii pagubei, până la acoperirea integrală a acesteia. 

 

7. Documentele contractului 

 

7.1. Documentele contractului sunt: 

- propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

- garanţia de bună execuţie. 

 

8. Obligatiile principale ale prestatorului 

 

8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate 

în propunerea tehnică, anexa la contract. 

8.2. Prestatorul se obligă sa despagubeasca achizitorul împotriva oricaror reclamaţii si 

acţiuni în justitie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete,nume, marci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile 

sau utilajele folosite. 

8.3. (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevazute în contract cu 

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 

umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură 

provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea 

asigurarii acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 

contract. 

8.4. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea serviciilor. Totodată, este 

raspunzator atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât 

şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

 

 

9. Obligatiile principale ale achizitorului 

 

9.1. Achizitorul se obligă sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul 

convenit. 

Achizitorul se obligă sa plătească preţul convenit către prestator în termen de 45 de zile de la 

primirea facturii de la acesta. Decontarea preţului serviciilor se va face având la bază factura 

însoţită de documente justificative avizate de organele competente ale achizitorului pentru 

realitatea, regularitatea şi legalitatea datelor înscrise, astfel : 

 factura fiscală; 

 proces verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a serviciilor. 
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9.2. Daca achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 

prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a 

beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzator zilei de efectuare a 

plaţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor 

în cel mai scurt timp posibil. 

 

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

10.1 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către prestator, ori neexecutarea 

acestora la timp şi în mod complet  dă dreptul achizitorului de a solicita plăta dobânzii de întârziere 

calculate asupra valorii neîndeplinite sau îndeplinite necorespunzător din contractul de servicii în 

procentele prevăzute de Legea 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 şi Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală 

remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare. 

 10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 45 (patruzecişicinci)  de zile 

de la finalizarea recepţiei cantitative şi calitative, atunci acesta are obligaţia de a plăti dobânzi de 

întârziere  în procentele prevăzute de Legea 72/2013 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 şi Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 

privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

    10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 

plata de daune-interese. 

    10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare adresată 

prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în procedura reorganizării 

judiciare, lichidării sau a falimentului, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să 

afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a 

pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării 

unilaterale a contractului. 

   10.5 - Prestatorul răspunde direct şi nemijlocit de pagubele materiale produse achizitorului, 

percepându-se o penalitate de 0,1% din valoarea pagubei, pentru fiecare zi de întârziere după data 

notificării producerii pagubei, până la acoperirea integrală a acesteia. 

 

11. Recepţie si verificari 

 

11.1Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 

       

11.2. - Achizitorul va notifica prestatorului identitatea reprezentantilor sai împuterniciti pentru 

efectuarea receptiei, testelor şi inspectiilor. 

11. 3. - Verificarile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

Recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor se execută la sediul achizitorului, în prezenţa a cel 

puţin unui delegat al prestatorului. Dacă la efectuarea testelor parametrii măsuraţi nu sunt cei 

prevăzuţi, serviciul nu se recepţionează. Parametrii sunt următorii: 

 Download Internet global > 50 MBps; 

 Upload Internet global > 50 MBps; 

 Download Internet naţional > 100 MBps; 

 Upload Internet naţional > 100 MBps; 

 Round Trip Time naţional < 60ms; 

 Round Trip Time internaţional < 100 ms; 

 Packet loss maxim admis 0.5%; 
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 Dacă rezultatele testelor nu corespund cerinţelor, prestatorul este obligat să ia toate măsurile 

ca în termen de 24 ore problemele să fie remediate şi rezultatul testelor ce vor fi repetate să fie 

conform cerinţelor. În caz contrar, serviciul nu se recepţionează şi contractul se anulează. 

11.4. - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat 

sau amânat datorita faptului că serviciile prestate au fost inspectate si testate anterior de către 

prestator, cu sau fară participarea unui reprezentant al achizitorului. 

11.5. - Prevederile clauzelor 10.1-10.4 nu îl vor absolvi pe prestator de obligaţia asumarii garanţiilor 

sau altor obligaţii prevazute în contract. 

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 

12.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum 4 % din 

valoarea contractului fără T.V.A., respectiv .................. lei pentru perioada de valabilitate a 

contractului. Garanţia de bună execuţie se constituie  printr-un instrument de garantare emis în 

condiţiile legii de o societate bancară (scrisoare de garanţie bancară/ordin de plată) în contul nr. 

RO75TREZ1675005XXX002954 deschis la Trezoreria Râmnicu Sărat/constituirea unui cont de 

garanţii în condiţiile prevăzute de art. 90, alin. 3) din H.G. 925/2006, care se prezintă în original, în 

cuantumul şi pentru perioada de execuţie a lucrărilor, în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de 

la semnarea contractului. 

Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă. În cazul în care garanţia este constituită 

printr-un instrument de garantare, acesta trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa: 

    a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu 

contractul garantat; sau 

    b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire 

la culpa persoanei garantate. 

12.2. - Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a 

făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

12.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 

necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 

garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând 

totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

12.4. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data 

îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contract, dacă nu a ridicat de la acea dată 

pretenţii asupra ei. 

12.5. - În cazul în care garanţia de bună execuţie constituită nu acoperă integral eventualul 

prejudiciu, prestatorul se obligă să achite diferenţa la cererea achizitorului; în caz contrar, litigiul se 

soluţionează pe cale judecătorească. 

 

 

13. Amendamente 

 

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

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

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

încheierii contractului. 

 

14. Cesiunea 

 

14.1.Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 

contract, fară să obţina, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 

14.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice 

alte obligaţii asumate prin contract. 

 

15. Forţă majoră 
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15.2. Forţă majoră este constatată de o autoritate competenta. 

15.3. Forta majora exonereaza parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta actionează. 

15.4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a fortei majore, dar fară 

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

Partea contractantă care invoca forta majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în 

mod complet, producerea acesteia şi să ia orice masuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitarii 

consecinţelor. Forţa majoră se va notifica şi dovedi în termen de maxim 5 zile de la apariţia ei, cu 

documente oficiale, emise de autorităţile competente. 

15.5. Dacă forţa majoră acţioneaza sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 

1(una) lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fară ca vreuna dintre parţi să poata pretinda celeilalte daune-interese. 

16. Soluţionarea litigiilor 
16.2. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau 

în legatura cu îndeplinirea contractului. 

16.3. Dacă, dupa 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reusesc 

să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuala, fiecare poate solicita ca disputa să 

se soluţioneze de catre instantele judecatoresti din România. 

 

17. Limba care guverneaza contractul 

 

17.2. Limba care guverneaza contractul este limba româna. 

 

18.  Comunicări 
18.2. Orice comunicare dintre parţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa 

fie transmisă în scris. 

18.3. Comunicarile între parti se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu 

condiţia confirmarii în scris a primirii comunicarii. 

 

19. Legea aplicabilă contractului 

 

19.2. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Partile au înţeles să încheie astăzi, .............., prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte.  

 

 

ACHIZITOR                                                                                 PRESTATOR 

 

U.M. 01838 Boboc 

               

COMANDANTUL U.M. 01838    DIRECTOR GENERAL 

 

 

Contabil Şef       Director economic 

 

Consilier juridic      Aviz Juridic 

 

 

 


