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RNP Romsilva-Administratia Parcului Natural Portile de Fier RA implementează proiectui
"Măsuri active de proteclie şi conservare a biodiversitătii şi peisajului din arealul Parcului Natural
Portile de Fier.
Astfel, in calitate de autoritate contractantă, intentionăm achizitionarea a 61 buc Cartuşe
toner imprimantă (conform anexei), 'in vederea implementării activitătilor din cadrul proiectului,
Cod CPV: 30125100-2 - Cartuşe de toner, cu o valoare estimată totală (fără TVA) de 19.276,00
lei, Cu respectarea specificatiilor tehnice minime şi a cantitătilor din caietul de sarcini aferent
proiectului, pentru data de 20.08.2019 ora 10:00.
Solicităm depunerea ofertelor, în plic Tnchis şi sigilat, persoanelor fizice/juridice specializate
şi interesate p'ână cel mai tArziu la data de 19.08.2019 ora 10:00, potrivit specificatiilor din caietul
de sarcini, la punctul de lucru al institutiei din str.Centrul Civic nr.2, municipiul Orşova, judetul
Mehedinti.
Anexăm prezentului anunt caietul de sarcini şi modelul de contract.
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CAIET DE SARCINI

Privind achizitionarea a 61 buc Cartu*e toner imprimantă

Măsuri active de protectie si conservare a biodiversitătii si peisajului din area ,
Parcului Natural Portile de Fier
Cod CPV: 30125100-2 - Cartuşe de toner

Prezentul caiet de sarcini contine principalele cerinte pe care trebuie să le Indeplinească
bunurile ce urmează a fi achizitionate, precum şi recomandări privind documentele de calificare şi
regulile de bază ce trebuie respectate astfel incât potentialii ofertanti să elaboreze propunerea
tehnică şi financiară corespunzător cu necesitătile autoritătii contractante.
1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
R.N.P. Romsilva Administratia Parcului Natural Portile De Fier R.A. , cu sediul in Orşova,
str. Banatului nr.92, punct de lucru str.Centrul Civic nr.2, jud. Mehedinti, fax 0252360511, tel.
0352-410430, cod fiscal R025641582, reprezentată prin dl. Jiplea Marian Constantin - in calitate de
Director.
2. OBIECTUL ACHIZITIEI
Obiectul achizitiei îl reprezintă achizitionarea a 61 buc Cartuşe toner imprimarv—
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice şi HG 395/2016.
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractulu.
achizitie publică/acordului-cadru, OUG nr.45/2018 pentru modificarea şi completarea unor
normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice.
Sursa de finantare: Program Operational Infrastructure Mare
Beneficiar: R.N.P. Romsilva Administratia Parcului Natural Portile De Fier RA, cu sediul
in Orşova, str. Banatului, nr. 92, punct de lucru str.Centrul Civic nr.2. jud. Mehedinti, fax
0252-360511, tel. 0352-410430.
3. DESCRIEREA OBIECTULUI ACHIZITIEL
Obiectul general urmărit prin atribuirea acestui contract este achizitionarea a 61 buc Cartuse
toner imprimantă, conform prevederilor caciruIC legal aplicabil .
3.1. Cerinte specifice:
Achizitionarea a 61 buc Cartuse toner imprimantă (conform anexei), in vederea implementării
activitătilor din cadrul proiectului cu o valoare totală (fără TVA) de 19.276,00 lei cu respectarea
specificatiilor tehnice minime si a cantitătilor din anexa la caietul de sarcini.
3.2. Garanţii:
•
•
•

Produsele vor fi Insotite de certificat de garantie cu o valabilitate de cel putin 24
Pentru neconformităti apfirute în perioada de garantie, beneficiarul va transr
ofertantului o adresk insclitl.". de raportul de conformitate.
Ofertantul va trimite
termen de maxim 24 de ore de la data sesizar.i
impreună cu reprezentarii beneficiarului vor analiza neconformitat volealtiV

•

cauzele, termenul şi modul de solutionare.
Termenul de remediere a neconformitătilor este de maxim 5 zile lucrătoare de la data
procesului verbal de constatare incheiat intre părtile contractante.

4. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie Furnizorului once informatii şi/sau documente
pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru indeplinirea
contractului.
Achizitorul are obligatia de a efectua plata către furnizor in termen de 30 (treizeci) de
calendaristice de la data primirii facturii fiscale.
Achizitorul se obligă să receptioneze produsele in termenul convenit.
Achizitorul este responsabil de implementarea contractelor de achizitii, sens in 0,-.
nominaliza o persoană responsabilă cu derularea procedurilor de achizitie.
În ceea ce priveşte evaluarea ofertelor, achizitorul va nominaliza o comisie pentru deru1..
achizitiei.
5. OBLIGATIILE FURNIZORULUI
Furnizorul are obligatia de a furniza, de a descărca Si de a manipula cele 61 buc Cartuşe toner
imprimantă la termenele şi in perioadele specificate in contract.
Furnizorul are obligatia de a asigura transportul până la sediul achizitorului, cheltuielile cu
ambalarea, transportul şi manipularea fiind incluse in pret.
Furnizorul are obligatia să detalieze in oferta financiară pretul unitar al fiecărui produs, fără
TVA, precum si pretul total, fără TVA, al produselor ofertate pentru toată cantitatea.
Furnizorul are obligatia de a furniza Cartuşe toner imprimantă de origine pentru produsele
detaliate in anexă. Nu se vor accepta produse compatibile.
Furnizorul va emite factura pentru produsele care fac obiectul contractului.
Nerespectarea graficului de executie şi a prevederilor legale, de către ofertant atragzsine rezilierea contractului.
Pe perioada derulării contractului, achizitorul va lua toate măsurile pentru eliminarea sţ tu
de conflict de interese in raport cu viitorii ofertanti.
6. DURATA CONTRACTULUI
Contractul se va derula incepând cu data semnării contractului şi are o durată de 60 de zile.
Durata contractului se va putea prelungi prin act aditional in cazul in care perioada de aplicare
a procedurilor se va prelungi motivat, on de câte on este necesar.
7. VALOAREA ESTIMATĂ
Valoarea estimată a contractului este de 19.276,00 lei fără TVA, pentru achizitionarea a 61
buc Cartuşe toner imprimantă.
8. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Oferta va cuprinde:
1. documente de calificare,
2. oferta tehnică şi financiară.

1.Documente de calificare solicitate:
a) Certificat de inregistrare/ certificat emis de ONRC cu specificarea codului
corespunzător achizitiei;
b) Declaratie, care certifică faptul c nu se află in conflict de interese la moment vc1
.1,;°r:::-.\,14.
,
ofertei şi că va informa autoritatea contractantă in cazul In care se află la un m 0 ent
.
5 a•

această situatie, in timpul îndeplinirii sarcinilor pentru care a fost contractat, pentru a se
asigura independenta operatorului economic selectat.
2.Propunerea tehnică:
Propunerea tehnică va fi astfel intocmită incât să rezulte clar, detaliat Si punctt.caracteristicile tehnice ofertate.
Aceasta va cuprinde următoarele:
Caracteristicile tehnice ale produselor solicitate prin Caietul de sarcini;
Garantia tehnică ofertată;
Certificat de calitate;
Propunerea financiară va fi exprimată in lei fără TVA pentru fiecare produs.
Nota1:
Documentele de calificare se vor depune intr-un plic inchis şi sigilat cu ştampila
ofertantului pe cele 4 colturi de inchidere de pe verso-ul plicului.
Pe fata plicului se vor specifica in mod obligatoriu următoarele:
„Plicul nr.1-Documente de calificare
SC

SRL

Pentru achizitia a 61 buc Cartuşe toner imprimantă din data de 20.08.2019"
Nota 2:
Oferta financiară se va depune intr-un plic inchis şi sigilat cu ştampila ofertantu:
cele 4 colturi de inchidere de pe verso-ul plicului.
Pe fata plicului se vor specifica in mod obligatoriu următoarele:
"Plicul nr.2-Oferta financiară
SC

SRL

Pentru achizitia serviciilor a 61 buc Cartuşe toner imprimantă din data de 20.08.2019"
Oferta financiară se va prezenta in lei fără TVA.
Nota 3:
Plicul 1 şi Plicul 2 se vor introduce intr-un plic mai mare inchis şi sigilat cu ştampila
ofertantului pe cele 4 colturi de inchidere de pe verso-ul plicului.
Pe fata plicului se vor specifica in mod obligatoriu următoarele:
"SC
SRL
Documente calificare şi oferta financiară pentru achizitia 61 buc Cartuşe toner
imprimantă din data de 20.08.2019"
ATENTIE !!! La data depunerii plicului ofertantul va solicita inregistrarea ace-:;
registrul de intrări/iesiri documente al unitătii si cu precizarea expresă a orei de depun,

9. LIVRAREA PRODUSELOR
lnainte de livrarea produseior 16 1,E-.'Ca11 achizitorului, furnizorul are obligatia de a contacta Si
9.1.
aviza achizitorul, cu cel putin 24 de ore inaintea livrării cantitative.
9.3.

Livrarea şi receptia produselor se va efectua de luni pAnă vineri .
Termenul de livrare — 30 de zile de la data inregistrării contractului.

9.4.

Produsele vor fi insotite de următoarele documente:

9.2.

•

Aviz de insotire a mărfii/factură fiscală.

•

Declaratie de conformitate

•

Certificat de calitate i garantie.

Livrarea se va efectua obligatoriu prin delegat din partea firmei, nu prin firmă de cunt—
9.5.
prin şofer, astfel incat să poată fi respectată clauza privind intocmirea procesului verbal de
cantitativă semnat de ambele părti.
Transportul produselor va fi asigurat de ofertant, cu mijloace de transport acoperite,
9.6.
evita deteriorarea produselor.
10. PLATA PRODUSELOR

10.1. Plata se va efectua in lei, in baza facturii/facturilor emise de furnizor si acceptate de
beneficiar, in 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii la achizitor.
10.2. in mod obligatoriu factura depusă de Furnizor va fi insotită de procesul verbal de receptie
produselor facturate.
10.3. in cazul in care factura este depusă de Furnizor fără procesul verbal de receptie, termenul de
30 de zile pentru achitare decurge de la data depunerii documentului anexă la factură

intocmit,
Comisia de achizitii publice
Ing Hristodorescu Mircia
Jr. Popa Nicolae Alin
!rig Dumbravă Adi Nelu

Anexa la Caietul de sarcini

Specificatii teh nice cartuse toner — 61 buc

Tip imprimanta /
multifunctionala

Cantitate
(buc)
11

Multifunctionala Brother MFC18690CDW
50
Multifunctional Brother MFCL5750DW
Total (buc)

Specificatii tehnice minimale
Culoare : negru
Original
Tehnologie laser
pentru min 3000 pagini
Culoare : negru
Original
Tehnologie laser
pentru min 3000 pagini
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RNP Romsilva-Administratia Parcului Natural Portile de Fier RA
DIRECTOR
Ing.Marian Jiplea

CONTRACT DE FURNIZARE
Cartuse toner imprimantă
Nr

data

In temeiul art.7.alin (5) din legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si al art.43 din
H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicei/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, se incheie contractul de furnizare intre :
1.Părtile contractante.
1.1. R.N.P. Romsilva Administratia Parcului Natural Portile De Fier RA , Cu sediul in
Orşova, str. Banatului, nr. 92, punct de lucru str. Centrul Civic nr.2, jud. Mehedinti, fax
0252-360511, tel. 0352-410430, e-mail parc@drobeta.rosilva.ro cod fiscal R025641582, cont nr.
R084BRDE260SV59630612600 deschis la BRD Orşova, reprezentată prin dl. Jiplea Marian
Constantin, avand functia de Director, in calitate de achizitor
şi
1.2 S.0
, tel/fax

juo
nr
str
cu sediul in
cod fi
inregistrata in Registrul Comertului cu nr
deschis la Trezoreria
cod IBAN
, in calitate de furnizor
avand functia de
reprezentata prin
a intervenit prezentul contract.
2. Definilii
2.1 - in prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel:
a.contract— reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b.achizitor si furnizor - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prepd contractului - pretul plătibil furnizorului de către achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrală şi corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d.produse - echipamentele, maşinile, utilajele, once alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităii legate de furnizarea produselor.
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistentă tehnică in perioada de
garantie, şi once alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majord şi esentială a componentelor rezultă un prod
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau
utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de nationalitat.
furnizorului.
g. destinalie
- locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h.forlă majord - tin eveniment mai presus de controlul părtilor, care nu se datorează greşelii Sall
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul incheierii contractului şi care face imposibild
executarea şi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie.
revolutii, incendii, inundatii sau once alte catastrofe naturale, restrictii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră
tin eveniment asemenea celor de mai sus care, fărd a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din părti;
i. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau once referire la zile reprezinta zile calendaristice dacă nu se specifica
in mod diferit.
4. Obiectul $i pretul contractului
4.1. Furnizorul se obligă să livreze 61 bucăti cartuşe tonere imprimantă, in perioada convenită
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Pretul convenit in lei pentru indeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achi 7i to
lei, fără TVA, la care se adaugă tva in soma oc
pentru livrarea produselor va fi de
. lei.
4.3 Sursa de finantare : fonduri europene
5.Durata contractului.
5.1 Durata contractului este de 60 de zile incepand cu data semnării acestuia de ate părti.
6. Executarea contractului
6.1 - Executarea contractului incepe de la data semnării de ambele părti.
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:
- oferta tehnică şi financiard
- caietul de sarcini şi anexă.
8. Obligaliile principale ale furnizorului
8.1- Furnizorul se obligă să furnizeze, să descarce, să manipuleze, la sediul achizitorului, prod u:
la standardele şi / sau performantele prezentate in propunerea tehnică.
8.2 -Furnizorul se obligă să transporte pane la locul de livrare indicat de achizitor, să descarce.
manipuleze, produsele care, fac obiectul prezentului contract.
8.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul impotriva oricăror:
i) reclamaiii şi actiuni in justitie, ce rezultă din incălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, flume, mărci inregistrate etc.), legate de echipamentele/ materialele/instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatură cu produsele achizitionate, şi
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de once natură, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini intocmit de către achizitor.
9. Obligaiiile principale ale achizitorului
9.1 - Achizitorul se obligă să receptioneze produsele in termenul convenit.
9.2 -Plata produselor se va face cu ordin de pieta, in termen de maxim 30 zile de la receptia calitativă
şi cantitativă a produselor.
9.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite
atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de
plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plătii. Imediat dupa ce achizitorul işi onoreazil
furnizorul va relua livrarea produselor Tn cel mai scurt timp posibil.
10. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabilli a obligaliilor
10.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivd, furnizorul nu reuşeşe să-şi indeplinească obligati i
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preiul contractului, ca penalităti, o sum:1
echivalentă cu o cota de 0,1 % pe zi de intarziere.
10.2 - In cazul in care achizitorul nu işi onorează obligatiile de plată în termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul poate cere ca penalităti, o sumă echivalentă cu 0,1 %
din plata neefectuată pfină la indeplinirea efectivă a obligatiilor, dar nu mai mult de valoarea acestora;
10.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 8. I in mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părtii lezate de a considera contractul deplin drept rezt
. e in
Intărziere şi fără interventia instantelor şi de a pretinde plată de daune-interese.

10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisd adresată
furnizorului, fait nici o compensatie, dacă acesta din urmd dd faliment, cu conditia ca aceasta anulare
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru furnizor. In acest caz.
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
indeplinitd pand la data denunfării unilaterale a contractului.
11. Garantia de bună executie a contractului — nu se aplică
12. Receptie, inspeclii şi teste
12.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pent,
verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract.
12.2 - Receptia cantitativd şi calitativa a produselor se face la sediul Achizitorului in prezen
delegatului Furnizorului
12.3 - Achizitorul va inspecta produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile tehn teL:
stabilite in propunerea tehnicd
12.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are
dreptul să TI respingd, iar furnizorul are obligatia, fărd a modifica pretul contractului de a inlocui
produsele refuzate, sau
12.5 — in cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constată cd anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevdzute in caietul de sarcini.
prevalează prevederile caietului de sarcini.
13. Livrarea si documentele care insotesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finald, respectând:
a) Termenul de livrare, convenit: 30 zile de la data semnării contractului de către ambele parti.
b) Inainte de livrarea produselor la sediul / punctul de lucru al achizitorului, furnizorul are obligatia
de a contacta şi aviza achizitorul, cu eel putin 24 de ore inaintea livrdrii cantitative.
c) Livrarea şi receptia produselor se va efectua de luni pănd vineri.
d) Livrarea se va efectua obligatoriu prin delegat din partea firmei, nu prin firma' de curierat sau 1),
şofer, astfel Mc& să poata fi respectată clauza privind intocmirea procesului verbal de recep
cantitativă semnat de ambele părti.
— Persoanele care vor derula contractul :
Pentru achizitor
Adresa:
Telefon.
Fax.
E-mail:
Persoană de contact:
Pentru furnizor:
Adresa de corespondenta:
Telefon/ fax E-mail:
Persoană de contact:
13.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:
- aviz de Insotire/factură fiscală
- certificat/declaratie de conformitate pentru produsele livrate
- certificat de calitate şi garantie
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate partial sau total se face
dupa receptie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele
emise de furnizor pentru livrare.

13.4 - Livrarea produselor se considera incheiată in momentul in care sunt indeplinite prevederi le
clauzelor de receptie a produselor.
14. Clauze asiguratorii
14.1 Furnizorul garantează, pe proprie răspundere, executarea in bune conditii a prezentului contract
şi se angajează să suporte material toate consecintele datorate nerespectării din vina sa a acestor
conditii.
14.2 In cazul nerespectării cu rea credintă a clauzelor contractuale, cele privitoare la specificatia de
livrare şi calitate produselor livrate, precum şi situatia depăşirii termenului de livrare, Furnizorul este
de acord cu perceperea de penalităti, in conformitate cu punctul 10 din prezentul contract.
14.3 in cazul defectării echipamentului, constatată de o tertă persoană juridică autorizată, din cauza
folosirii produselor, repararea se va face pe cheltuiala firmei care a furnizat consumabilul in cauză.
14.4 in cazul and folosirea produsului duce la defectarea echipamentului in care se utilizează, jar
echipamentul nu mai poate fi reparat, va fi inlocuit de către fumizorul produsului pe cheltuio
proprie, cu un echipament nou identic sau Cu caracteristici superioare, de aceeaşi march' cu
echipamentului defectat.
15. Perioada de garanfie acordată produselor
15.1 Furnizorul garantează că produsele livrate sunt noi de ultimă generatie şi nu remanufacturate
15.1 Furnizorul are obligatia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici
un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul
si/sau materialul e cerut in mod expres de către achizitor) sau oricărei alte actiuni sau omisiuni a
furnizorului şi ca acestea vor fimctiona in conditii normale de functionare.
15.2 - (1) Perioada de garantie acordată produselor de către furnizor este cea specificată in caietul de
sarcini, respectiv 12 luni de la data receptiei calitative.
(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei calitative efectuată dupa livrarea
acestora la destinatia finală.
16. Ajustarea prejului contractului
16.1 - Pentru produsele livrate, plătile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate In
propunerea financiară, anexa la contract.
16.2 - Pretul contractului este ferm pe toata durata contractului.
17. Amendamente
17.1 - Părtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni moditicr
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaz:1
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data incheieril
contractului.
18. Intărzieri in indeplinirea contractului
18.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada convenită in contract.
18.2 - in cazul in care intărzierile de livrare depăşesc 15 de zile de la data finalizării termenului de
executie a contractului, atunci contractul poate fi reziliat unilateral de beneficiar de plin drept fără
punere in intărziere şi fără interventia instantelor, iar beneficiarul poate pretinde plata de dauneinterese.
19. Foil(' majoră
19.1 - Forta majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2 - Forta majoră exonereazd pArtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actionează.
19.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendată in perioada de actiune a fortei majore, dar fără a
prejudicia drepturile cc li se cuveneau părtilor /Dana la aparitia acesteia.
19.4 - Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părţi, ime0
şi in mod complet, producerea acesteia şi să ia once măsuri care îi stau la dispozioftIL ech.,
limitării consecintelor.
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19.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 1 (una
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti incetarea de plin drept a prezentul Li
contract, fără că vreuna din părţi să poata pretinde celeilalte daune-interese.
20. Solulionarea litigillor
20.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, once neinţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatură cu
indeplinirea contractului.
20.2 - Dacă, după 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve in mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze.
de către instanţele judecătoreşti competente.
21. Clauze generale referitoare la protecjia datelor cu caracter personal
21.1. Entitatea contractantă colectează şi prelucrează datele personale ale Contractantului in
conformitate cu legislaţia in vigoare, in modalităţi care asigură confidenţialitatea şi securitatea
adecvată a acestor date, in vederea asigurării protecţiei impotriva prelucrării neautorizate sau ilegale si
impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.
21.2. in procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, entitatea contractantă aplică prev
Regulamentului (UE) 2016/679 at Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 pH\
protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libct.
circulaţie a acestor date şi de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protect
datelor) şi ale legislaţiei naţionale.
21.3. Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale contractantului, comunicate in cadrul
prezentului contract, vor fi prelucrate de entitatea contractantă in scopul executării prezentului
contract.
21.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate şi prelucrate in vederea executării
prezentului contract sunt următoarele: (de ex.: nume şi prenume, adresa, serie şi număr carte de
identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresă de poştă electronică, cont bancar).
21.5. Datele personale ale Contractantului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi
comunicate de Entitatea contractantă instituţiilor publice, in conformitate cu obligaţiile legate care îi
revin acestuia.
21.6 in situaţia in care este necesară prelucrarea datelor personale ale contractantului in alte scopuri
decat cele prevăzute mai sus, entitatea contractantă va informa contractantul şi îi va solicita acordul
scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislaţiei in
vigoare.
21.7. Entitatea contractantă asigurd dreptul Contractantului la informare şi acces la datele cu caracloi
personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ştergere, la restrictionare şi opozitit_
conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare.
21.8. Datele personale ale contractantului stint păstrate de entitatea contractantă pe intreaga perioadc
de executare a contractului şi ulterior incetării acestuia, in conformitate cu prevederile
referitoare la arhivarea documentelor.
22 Limba care guverneazd contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba romană.
23. Comunicdri
23.1 - (1) Once comunicare intre părţi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie să tie
transmisă in scris.
(2) Once document scris trebuie ihregistrat atăt in momentul transmiterii căt şi in momentul primirii.
23.2 - Comunicările intre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării in
scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabild contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Părlile au Triteles să incheie azi, la data de
exemplare, unul pentru achizitor şi unul pentru furnizor.

ACHIZITOR:

, prezentul contract in J,

FURNIZOR:

RNP Romsilva-Administratia Parcului
Natural Portile de Fier RA
DIRECTOR
Ing. Marian Jiplea

ADMINISTRATOR

CONTABIL ŞEF
Ec. Alexandru Preda
CONSILIER JURIDIC
Jr. Alin Popa
RESPONSABIL DERULARE CONTRACT
Ing. Mircia Hristodorescu
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