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CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ  

DE PRESTARE 
Nr. 253 data30.12.2019 
(număr dat de achizitor) 

 
1. Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, s-a 
încheiat prezentul contract de servicii  
         
        între,  

 
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ, cu sediul în Șos. Vitan-Bârzeşti, nr. 

11, sector 4, Bucureşti, telefon: +40 213320954; Fax: +40 213320615; E-mail:office@brml.ro, cod 
fiscal RO4283376, cont IBAN: RO82TREZ23G800130200108X deschis la Trezoreria sector 4, 
reprezentat prin director general ing.  Dorina Florinela ACHIM, în calitate de achizitor, pe de o 
parte  

şi  
            operatorul economic S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. cu sediul în București, Bulevardul 
Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, telefon +40 21203300, fax: +40 212037916, e-mail 
corporatebidteam@orange.com, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului 
J40/10178/04.12.1996, cod fiscal RO 9010105, cont trezorerie RO02TREZ7005069XXX000711 
deschis la DTCPMB, reprezentat prin Public Sector Key Accounts Manager, Doamna Mădălina 
Calaian, în calitate de prestator, pe de altă parte, 
 

      au convenit sa încheie prezentul contract de prestări de servicii ca urmare a aplicarii procedurii 
de achiziție publică, negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în 
conformitate cu prevederile art. 104, alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 cu modificările şi 
completările ulterioare,  cu respectarea urmatoarelor clauze: 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract de achiziție publică de prestare servicii, următorii termeni vor fi 
interpretaţi astfel: 
a) contract de achiziție publică – actul juridic reprezentând acordul de voință al celor două părți, 
încheiat între autoritatea contractantă în calitate de ”Achizitor” și prestatorul de servicii, în calitate 
de ”Prestator”, prezentul contract  şi toate Anexele sale;  
b) achizitor şi  prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract de 
achiziție publică de prestare servicii; 
c) preţul contractului de achiziție publică de prestare servicii - preţul plătibil prestatorului de către 
achizitor, în baza contractului de achiziție publică de prestare servicii, pentru îndeplinirea integrală 
şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d) servicii - Servicii de transmisie de date (internet și vpn) și de telefonie fixă, cod CPV 
64200000-8 - Servicii de telecomunicaţii, activităţile a căror prestare fac obiectul contractului de 
achiziție publică;  
e) 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 legătură cu 
serviciile prestate conform contractului; 
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f)  garanția de bună execuție – suma de bani care se constituie de către prestator în scopul 
asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului 
de achiziție publică de prestări servicii; 
g) forţă 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: 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; 
h) responsabil de contract: persoana fizică responsabilă cu monitorizarea implementării 
contractului în numele Achizitorului; 
i) destinaţia finală adresa/adresele achizitorului specificate în Anexa 2 la contractul de achiziţie 
publică de prestare servicii; 
j) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
k) documente constatatoare -  informaţii referitoare la modul în care prestatorul şi-a îndeplinit 
obligaţiile contractuale şi la eventualele prejudicii. 
 
3. Interpretare 
3.1 - 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. 
3.2 - Termenul “zi”sau “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 presteze servicii de Servicii de transmisie de date (internet și vpn) și 
de telefonie fixă, cod CPV 64200000-8 - Servicii de telecomunicaţii, în perioada convenită şi în 
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate la destinaţiile finale, în baza abonamentului lunar în cantităţile, în perioada/perioadele 
convenite și în conformitate cu obligațiile asumate/convenite prin prezentul contract și/sau anexele 
sale. 
4.3- Locul de prestare a serviciilor: conform Anexei nr. 2 la contract. 
 
5. Preţul contractului 
5.1 - Prețul unitar al serviciilor (abonament lunar) convenit pentru îndeplinirea contractului, 
respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, pentru Servicii de 
transmisie de date (internet și vpn) și de telefonie fixă, este în conformitate cu clauzele din 
prezentul contract de achiziţie publică  de prestare servicii, respectiv Anexa nr. 1 la acesta, pentru 
sediul central şi pentru toate unităţile din structura şi subordinea BRML indicate în Anexa nr. 2 la 
acesta. 
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5.2 – Valoarea serviciilor prestate, pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică de prestare 
servicii  până data de 29.02.2020, plătibilă prestatorului de către achizitor, descrise în Anexele la 
prezentul contract, nu va depăşi valoarea maximă alocată de: 10.816,02  euro (fără TVA), la care se 
adaugă 
    TVA (19%): 2.055,04 euro.  
   Valoare contract de achiziţie publică  de prestare (cu TVA): 12.871,06 euro. 
 

Plata se va face în contul prestatorului deschis la trezoreria statului şi menţionat în 
preambulul contractului de achiziţie publică de prestare servicii.  
  5.3 - Contravaloarea serviciilor prestate, ce fac obiectul contractului de achiziţie publică de 
prestare servicii,  vor fi facturate pentru fiecare destinație finală în parte, specificată în Anexa 2 la 
contract, în lei, la cursul leu/euro comunicat de BNR din data emiterii facturii. 
5.4 – Contractul de achiziţie publică de prestare servicii, inclusiv furnizarea de produse, 
echipamente, terminale etc. aferente, după caz, va fi exprimat în euro.  
 
 6. Durata contractului 
6.1 - Prezentul contract intră în vigoare la data de 01.01.2020 şi este valabil până la data de 
29.02.2020. 
 
7. Executarea contractului  
7.1 - Executarea contractului începe la data semnării contractului de catre ambele părţi. 
 
8. Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt: 
 a) oferta financiară; 
     b) garanția de bună execuție; 
            c)alte anexe la contract; 
 
9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1 - Prestatorul se obligă să presteze Servicii de transmisie de date (internet și vpn) și de 
telefonie fixă care fac obiectul prezentului contract de achiziţie publică de prestare servicii, în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate 
9.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile descrise la punctul 9.1 cu profesionalismul și 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și să asigure resursele umane necesare pentru 
îndeplinirea contractului; 
9.3 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor conform obiectului 
contractului, menționat la art. 4. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și 
metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului; 
9.4 - Prestatorul se obligă să respecte cerințele din solicitarea achizitorului; 
9.5 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile 
achiziţionate, şi 

ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea solicitărilor achizitorului; 
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9.6 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile aferente, abonamentului lunar, după caz, necesare 
accesului la serviciile prestate, la fiecare destinaţie finală în parte a achizitorului, conform Anexei 
nr. 2 la contract. 

9.6 - (1) - În cazul apariţiei unor defecţiuni privind funcţionarea serviciilor, acestea vor fi notificate 
de achizitor. Termenul de intervenție și remediere a defecţiunilor va fi de maxim 6 ore, de la data 
anunțării defecţiunii (indiferent de data şi ora producerii defecţiunii – în zilele lucrătoare), de către 
achizitor, prin reprezentantul împuternicit și de maxim 24 ore în rest. 
          (2) Pentru zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, termenele de răspuns la sesizare și 
de remediere pot fi prelungite la maxim 5 zile, de la data anunțării defecţiunii; 
          (3) Întârzierile la prestarea serviciilor faţă de termenul ofertat va fi considerată punere în 
întârziere şi va fi penalizată conform clauzelor contractuale.  
          (4) Prestatorul se obligă să respecte programul de lucru al achizitorului, respectiv de luni 
până joi, între orele 08:00 – 16:30 și vineri, între orele 08:00 – 14:00.  
9.7 - Prestatorul se obligă să emită factura către destinaţiile finale, însoţită de un deviz/proces 
verbal, etc. pentru plata serviciilor prestate. 
9.8 - Prestatorul se obligă să asigure confidenţialitatea datelor și informaţiilor la care are acces ca 
rezultat al derulării prezentului contract; 
9.9 - Prestatorul se obligă să respecte regulile de protecția muncii, răspunzând exclusiv de 
producerea unor astfel de evenimente. 
9.10 - Prestatorul se obligă ca serviciile ce fac obiectul prezentului contract, să se efectueze numai 
de către personalul acceptat/autorizat de achizitor. 
 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 14, serviciile prestate în termenul 
convenit; 
10.2 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii 
pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 
contractului de achiziţie publică de prestare servicii; 
10.3 - Achizitorul este obligat să sesizeze prestatorul imediat ce constată funcţionarea 
necorespunzătoare a unuia dintre produsele, echipamentele, dispozitivele, materialele, etc. folosite 
pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate; 
10.4 - Achizitorul este obligat să respecte toate recomandările făcute de prestator cu privire la 
condiţiile de utilizare a produselor, echipamentelor, dispozitivelor, materialelor, etc. folosite pentru 
sau în legătură cu serviciile achiziţionate, cuprinse în prezentul contract de achiziţie publică de 
prestare servicii; 
10.5 - Achizitorul, prin reprezentanţii săi la destinaţia finală, se obligă să plătească preţul serviciilor 
către prestator în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data primirii facturii / maxim 30 de 
zile calendaristice de la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor, dacă primirea 
facturii este anterioară recepţiei acestora. Achizitorul nu poate refuza fără temei semnarea 
procesului verbal de recepţie a serviciilor.  
10.6 – Achizitorul are dreptul, în situaţia în care serviciile care fac obiectul prezentului contract de 
achiziţie publică de prestare servicii nu sunt prestate, de a nu plăti contravaloarea acestora pentru 
zilele în care acestea nu au fost prestate; 
10.7 - Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termenele stabilite la art. 10.5, prestatorul are 
dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua 
prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
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11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 - În cazul în care, din vina sa, prestatorul nu îşi îndeplineşte ori îşi îndeplineşte 
necorespunzător sau cu întârziere oricare dintre obligaţiile stabilite prin prezentul contract de 
achiziţie publică de prestare servicii, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului de 
achiziţie publică  de prestare servicii fără TVA, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,15% din valoara obligaţiei neîndeplinite sau îndeplinite în mod necorespunzător, 
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Dacă penalităţile depăşesc 
valoarea contractului, achizitorul, după notificarea Prestatorului, poate: 
      a) să dispună încetarea Contractul de Servicii în conformitate cu prevederile art. 22 din 

prezentul contract şi 
      b) să finalizeze de Servicii de transmisie de date (internet și vpn) și de telefonie fixă pe 

cheltuiala Prestatorului. 
11.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile stabilite prin 
prezentul contract de achiziţie publică de prestare servicii, atunci acestuia îi revine obligaţia de a 
plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% din valoarea de plată fără 
TVA neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  
11.3 -  Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 
prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de prestator, serviciilor executate, utilajelor, instalaţiilor de lucru, 
echipamentelor, materialelor de pe stoc, personalului propriu şi/sau reprezentanţilor 
împuterniciţi/terţilor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei 
achizitorului sau a angajaţilor acestuia. 
 

CLAUZE SPECIFICE 
 

 12. Garanția de bună execuție a contractului de achiziţie publică de prestare servicii  
12.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului de achiziţie 
publică de prestare servicii, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării acestuia de 
ambele părţi, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 
societate bancară ori de o societate de asigurări, care nu se află în situații speciale privind 
autorizarea ori supravegherea, în favoarea autorităţii contractante, în cuantum de 1.081,60 euro, 
reprezentând 10 % din preţul contractului fără TVA. Garanţia de bună execuţie are termen de 
valabilitate până la data de 15.03.2020. În cazul prelungirii duratei contractului de achiziţie publică 
de prestare servicii, garanţia de bună execuţie se prelungeşte în mod corespunzător. În cazul în care 
pe parcursul executării contractului de achiziţie publică de prestare servicii, se suplimentează 
valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu 
noua valoare a contractului de achiziţie publică. 
12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică de prestare servicii, în limita prejudiciului 
creat, dacă prestatorul nu își îndeplinește, din culpa sa obligațiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, beneficiarul are obligația de a 
notifica acest lucru atât prestatorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare precizând 
totodată obligațiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia 
executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii 
garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 
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12.3 - Achizitorul se obligă să elibereze/restituie garanția de bună execuție în valoare 1.081,60 
euro, în termen de cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate 
prin contractul de achiziţie publică de prestare servicii, respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată 
pretenţii asupra ei. 
12.4 - În termen de 14 zile de la data finalizării prestării serviciilor, care fac obiectul contractului, 
achizitorul are obligaţia de a elibera/emite prestatorului documente constatatoare care conţin 
informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către 
acesta şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii. 
 
13. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu oferta sa. 
            (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.  
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul 
de prestare menționat în oferta sa. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor 
şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 
contractului.  
13.3 - Prestatorul preia toate responsabilităţile atât din punct de vedere al securităţii bunurilor 
achizitorului cât şi din punct de vedere al degradării lor din cauză întreţinerii necorespunzătoare. 
 
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 
care acesta le consideră necesare îndeplinirii contractului.  
 
15. Recepţie şi verificări  
15.1 - Recepţia serviciilor prestate se va efectua lunar, în prima săptămână a lunii următoare celei 
efectuării prestației, la fiecare destinaţie finală în parte, unde BRML deține structuri administrativ-
teritoriale (Anexa nr. 2 la Contract), în prezenţa unei comisii de recepţie sau a unui reprezentant 
împuternicit al achizitorului şi a unui delegat împuternicit de Prestator 
15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Se va 
întocmi un proces verbal de receptie. 
 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
16.1 - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnării contractului  de 
către  ambele  părți.  
16.2 - Serviciile prestate în baza contractului se vor executa conform prevederilor stabilite la art. 4.1 
din prezentul contract.  
16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de prestare așa 
cum este prevăzut în prezentul contract, acesta este obligat să notifice în scris cu cel puţin două zile 
înainte de expirarea termenelor convenite prin contract. 
16.4 - Cu excepţia prevederilor clauzei 20, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 
achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului, potrivit prevederilor clauzei 11.1 şi ținând cont de 
prevederile clauzei 15.3. 
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17. Ajustarea preţului contractului 
17.1 - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
ofertă, anexă la contract. 
17.2 - Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează pe toată durata de derulare a acestuia. 
 
18. Amendamente  
18.1 - 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. 
18.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni asupra 
prelungirii termenului de valabilitate al contractului și suplimentării cantităţii serviciilor prestate în 
condiţiile art. 6.2. din prezentul contract. 
 
19. Subcontractanţi 
19.1- Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractantul desemnat în ofertă, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul 
cu achizitorul.  
19.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, contractul încheiat cu 
subcontractantantul desemnat. 
           (2) Subcontractantul, cu datele de recunoaştere/identificare ale acestuia, cât şi contractul 
încheiat cu acesta se constituie ca anexa la contract. 
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător de modul în care, el sau subcontractantul, 
îndeplineşte contractul, achizitorul având dreptul de a pretinde daune-interese. 
 

20. Cesiunea  
20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial drepturile și/sau obligaţiile sale 
asumate prin prezentul contract de achiziţie publică, decât cu respectarea dispoziţiilor Codului Civil 
şi art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
21. Forţa majoră 
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  
21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract de achiziţie publică de prestare servicii, pe toată perioada în care aceasta 
acţionează.  
21.3 - 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.  
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în 
maxim 3 zile şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor.  
21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 de 
zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract de achiziţie publică de prestare servicii, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte 
daune-interese.  
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21.6 - Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de servicii de către oricare din părţi 
situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar 
după data semnării contractului de servicii de către părţi. 
21.7 - Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare 
dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul 
contract de servicii este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, achizitorul nu va 
datora dobândă pentru plăţile efectuate cu întârziere, pentru nerespectarea obligaţiilor 
contractuale dacă, şi în măsura în care, întârzierea este rezultatul forţei majore. 
21.8 - Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta 
îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă 
şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră.  
 
22. Soluţionarea litigiilor 
22.1  - Părţile se obligă să îndeplinească cu bună credinţă prezentul contract. 
22.2 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau litigiu care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu 
îndeplinirea contractului de achiziţie publică de prestare. 
22.3 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca litigiul să se soluţioneze 
de către instanţele judecătoreşti din România, competente teritorial și material de la sediul 
Achizitorului.  
 
23. Încetarea contractului  
23.1 - Prezentul contract încetează în următoarele situații: 
a) de drept, la împlinirea perioadei pentru care a fost încheiat; 
b) denunţarea unilaterală de către achizitor în termen de 2 zile de la data transmiterii notificării către 
prestator prin care i se aduce la cunoștință că nu și-a executat ori își execută în mod 
necorespunzător oricare dintre obligațiile ce îi revin; 
c) declararea stării de imposibilitate de plată sau faliment a uneia dintre părţile contractante; 
d)   prin acordul scris al ambelor părți; 
e) când una dintre părți își suspendă sau încetează activitatea; 
f) când prestatorul se află, la momentul atribuirii prezentului contract, în una din situațiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare. 
g) în situația în care contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului având în vedere 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; 
23.2 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contractul de achiziţie publică de 
prestare Servicii de transmisie de date (internet și vpn) și de telefonie fixă printr-o notificare 
scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensație, în cazul în care prestatorul nu respectă 
obligaţiile asumate în mod culpabil şi repetat. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzătoare pentru partea din contractul de achiziţie publică  de prestare de Servicii 
de transmisie de date (internet și vpn) și de telefonie fixă îndeplinită până la data denunțării 
unilaterale a contractului; 
23.3 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziţie publică  de 
prestare de Servicii de transmisie de date (internet și vpn) și de telefonie fixă în cel mult 30 zile de 
la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care 
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conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsura încât îndeplinirea contractului ar fi 
contrară interesului său. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contractul de achiziţie publică de prestare Servicii de transmisie 
de date (internet și vpn) și de telefonie fixă  îndeplinită până la data denunțării unilaterale a 
acestuia; 
23.4 - Rezilierea contractului de achiziţie publică de prestare de Servicii de transmisie de date 
(internet și vpn) și de telefonie fixă nu exonerează niciuna din părțile contractante de onorarea 
obligațiilor deja scadente; 
23.5 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de achiziţie publică  de prestare de 

Servicii de transmisie de date (internet și vpn) și de telefonie fixă de către una dintre părți dă 
dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese; 
23.6 - Partea care în mod culpabil nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile 
care îi revin nu poate cere celeilalte părți îndeplinirea obligațiilor corelative; 
23.7 - În cazurile prevăzute la clauzele 23.2 și 23.3 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract de achiziţie publică de prestare Servicii de transmisie de 
date (internet și vpn) și de telefonie fixă, îndeplinită până la data denunțării unilaterale a 
contractului; 
23.8 - În prezentul contract de achiziţie publică  de prestare de Servicii de transmisie de date 
(internet și vpn) și de telefonie fixă intervine rezilierea cu efect imediat, în cazul în care autoritatea 
contractantă constată neîndeplinirea/neexecutarea culpabilă a prestației, de către prestator a 
obligațiilor altfel decât sunt prezentate în contract, rezilierea intervenind odată cu notificarea 
simplă, dovadă fiind data transmiterii acesteia; 
23.9 - Autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică 
atunci când modificarea acestuia, în cursul perioadei de valabilitate, se efectuează modificări altfel 
decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 
cu modificările și completările ulterioare.  
 
24. Limba care guvernează contractul 
24.1  - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
25. Comunicări 
25.1 -  (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris; 
               (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii; 
25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
25.3 - Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezenta achiziție, fiecare 
parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter 
personal, respectiv  cu Regulamentul nr. 679/2016 și cu orice norme general obligatorii adoptate în 
legatură cu protecția datelor cu caracter personal. 
Datele cu caracter personal se utilizează și se prelucrează exclusiv în scopul îndeplinirii de către 
părți a obligațiilor asumate prin prezentul contract. 
 
26. Legea aplicabilă contractului 
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
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27. Prevederi finale 
27.1 - Părţile au citit, înteles și încheiat la sediul achizitorului, prezentul contract de achiziție 
publică de prestări servicii, astăzi 30.12.2019, în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte şi conţine ... pagini.  
 

 
 

Achizitor, Prestator, 

BRML S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. 
DIRECTOR GENERAL PUBLIC SECTOR KEY ACCOUNTS MANAGER 
 ing. Dorina Florinela ACHIM 
 
 
 

Mădălina CALAIAN 

DIRECTOR ECONOMIC  
 Naomi GHIȚĂ 
 
 
 
 
DIRECTOR ECONOMIC ADJUNCT 
Monica Mariana POPESCU 
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