
 

 

 

 

 

        Nr_________________ din_______________                    

 

In atenţia operatorilor economici interesaţi, 

 
 

SCRISOARE DE INTENTIE ACHIZITIE DIRECTA 
 

 
 

 I. Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ONEŞTI, cu sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, 

jud.Bacău, Cod 601032, telefon 0234.324243 , fax 0234.313911/0234312502, intenţionează achizitioneze prin 

"Cumpărare directă", produse de protocol în conformitate cu prevederile art. 7, din Legea 98/2016 - privind 

achiziţiile publice si Anexa la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice . 

    II. Obiectul achiziţiei:  

Achizitie produse flori taiate, aranjamente florale,  coroane cu flori naturale si cosuri cu flori pentru 

evenimente cu  transport inclus, conform tabel atasat. 

                    Cod de clasificare CPV: 03121210-0 aranjamente florale (Rev.2) 

                                                                                        03121200-7 flori taiate (Rev.2) 

 

 Coroana flori naturale cu înălțimea de 1,20m     -  25 buc. 

 Coroana flori naturale cu înălțimea de 1,60m     -  45 buc. 

 Coroana flori naturale cu înălțimea de 1,80m     -  10 buc. 

 Cosuri cu 25 fire de flori naturale                        -  10 buc. 

 Flori taiate 30 – 50 cm          : -  Trandafiri      - 1000 buc.   

 Flori taiate 30 – 50 cm        Crizanteme  fir        - 500 buc.  

 Aranjamente florale (buchete de flori)               -  100 buc. 

 

     III. Valoarea estimată 

      Valoarea estimata a achizitiei publice este de 27.460,00 lei fara TVA  

      IV. Achiziţia se finalizează prin:  contract de furnizare 

       V. Durata de livrare: 3 zile pentru coroane, 2 ore pentru aranjamente florale de la emiterea comenzii 

ferme. 

     VI. Locul de furnizare: Primaria Municipiului Onesti din B-dul Oituz, Nr.17, Judetul Bacau. 

    Furnizorul produselor este raspunzator de calitatea  produselor la data receptiei. 

    VIII. Informatii juridice, economice, financiare si tehnice 

         Cadrul Legal: 

 Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice 

    Prezenta enumerare nu are caracter limitativ. 

    Finanţarea cumpărării directe se va realiza din bugetul local. 

   

IX. Modul de elaborare şi de prezentare a ofertei,  formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură 

cu transmiterea ofertei 
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Oferta  transmisa  autorităţii contractante va cuprinde: 

        - împuternicire scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul în achiziția 

publică  pentru atribuirea contractului de achiziţie publica - semnat si stampilat. In situaţia în care persoana care 

semnează documentele ofertei este administratorul societăţii, conform informaţiilor din Certificatul Constatator, 

nu se impune prezentarea împuternicirii. 

         - Formular 3 din Sectiunea Formulare privind denumirea si datele de identificare ale ofertantului/ 

candidatului. 

                    - Formular 4  din Sectiunea Formulare Declaratie GDPR din Secțiunea Formulare - Acord cu privire 

la prelucrarea datelor cu caracter personal - semnat; 

 

A.) Criterii de calificare 

1) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta 

Formularul 1 + ANEXA din Secţiunea Formulare, semnate si stampilate. 

B.) Propunerea Tehnica 

       1)  Formular intitulat “Propunere tehnica” din Sectiunea Formulare, prin care ofertantul/candidatul 

face dovada respectarii, in totalitate, a caracteristicilor stabilite de autoritatea contractanta ( a se vedea 

anexa) 

Nota: Ofertele care nu respecta, in totalitate, caractaeristicile solicitate de autoritatea 

contractanta vor fi respinse. 

În cadrul formularului de propunere tehnica publicat la Sectiunea Formulare, în cazul în care au 

fost definite specificaţii tehnice prin indicarea de licenţe, precedee speciale, mărci, etc., se consideră că 

sunt însoţite de menţiunea "sau echivalent". 

Documentele propunerii tehnice se vor prezenta semnate şi ştampilate. 

C.) Oferta Financiara 

Se vor prezentaurmatoarele documente: 

1) FORMULAR 2 -  FORMULAR DE OFERTĂ  din secţiunea "Formulare" semnat si stampilat  

de catre  reprezentantul  legal al ofertantului. Preţul reprezintă preţul total al ofertei, fiind exprimat în lei 

fara TVA. Pretul ofertat contine si transportul la sediul beneficiarului. 

2) Anexa la Formularul de Oferta –F2 din Sectiunea Formulare 

NOTĂ: 

Pentru ca oferta sa fie conformă si admisibilă trebuie sa îndeplinească toate cerinţele obligatorii 

prevăzute în prezentul anunţ. 

Ofertele ce cuprind: documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara 

se vor transmite pana la data stabilita in 28.02.2023, ora 10:00  prin e-mail la adresa  oferte@onesti.ro, 

prin  depunere directa la Registratura - sediul Primăriei Oneşti, Bdul Oituz nr.17, Oneşti, jud. Bacău.  

Solicitarile de clarificari vor fi transmise prin e-mail la adresa  cumpararidirecte@onesti.ro, pana la 

data 28.02.2023, ora 10:00. 

In cazul in care oferta se depune direct sau prin posta, operatorul economic trebuie sa prezinte 

oferta in plic sigilat, marcat cu denumirea achiziţiei şi cu menţiunea: "In atenţia Serviciului Achiziţii 

Publice" și obiectul achiziţiei: Flori taiate, aranjamente florale si coroane cu flori naturale cu transport 

inclusˮ  și inscripţia: "A nu se deschide inainte de data 28.02.2023, ora 10:00." 

Oferta transmisa / depusa la o alta adresa nu va fi luata in considerare. 
 

IX. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut, în conformitate cu prevederile art. 187 alin (3), 

art. a) din Legea nr. 98 /2016. 

In cazul in care doua sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi pret 

minim, atunci  în vederea  desemnării ofertantului câştigător, se va solicita, în scris, respectivilor ofertanţi, 

pentru departajare, o noua oferta de pret. 

In cazul in care ofertantul declarat câştigãtor are cont in SEAP, autoritatea contractanta va finaliza achizitia in 

Catalogul electronic de produse/servicii/lucrari existent in SEAP la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub:  

  - cu denumirea: ”Flori taiate, aranjamente florale si coroane cu flori naturale cu transport inclusˮ  

si urmatorul:  

                      

mailto:oferte@onesti.ro
mailto:cumpararidirecte@onesti.ro
http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub


 

 

                               Cod de clasificare CPV: 03121210-0 aranjamente florale (Rev.2) 

                                                                                        03121200-7 flori taiate (Rev.2) 

 

   Modalitatea de plată: 30 de zile calendaristice  de la receptia facturii. 

           

           

   Informaţii suplimentare: 

  Locul si termenul de solicitare a clarificarilor la documentele achizitiei: prin email 

cumpararidirecte@onesti.ro, cu cel putin 24 de ore înainte de termen limita primire oferte.  

Toti operatorii economici interesati vor transmite ofertele pe e-mail la adresa: oferte@onesti.ro  / 

prin depunere la posta / direct depusa la Registratura – sediul Primariei Onesti, Bdul Oituz nr.17, Onesti, 

jud. Bacau pana la termen limita de primire oferte stabilita in prezenta. 

Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse.  

Ofertele financiare trebuie sa fie intocmite in moneda nationala si sa fie valabile 30 de zile de la 

termenul limita primire oferte.  

Formularele pentru achizitia produselor ce fac obiectul solicitarii pot fi consultate pe site-ul 

www.onesti.ro la sectiunea Informatii publice de interes public/ Achizitii publice.  

Se va accesa http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice.  

Propunerile, tehnica si financiara, vor fi intocmite respectand caracteristicile produselor stabilite de 

autoritatea contractanta.  

In cazul in care ofertantul declarat castigator are cont in SEAP, autoritatea contractanta va finaliza 

achizitia in Catalogul electronic de produse/servicii/lucrari existent in SEAP.   

Se vor comunica datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont 

Trezorerie),  precum şi datele de contact  (adresă, telefon, email, etc) ale persoanei desemnate  să  implice  

societatea în relaţiile cu Municipiul Oneşti. 

 

Cu stimă, 

 

mailto:cumpararidirecte@onesti.ro
mailto:oferte@onesti.ro
http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice
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CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE 

             flori taiate, aranjamente florale si coroane cu flori naturale cu transport inclus 

                                        nr. _______________ data    ………………..                 
 
                                                      din Registrul Unic de Contracte 
 
 

  În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de achiziţie 

publică de furnizare produse, 

între: 

1.1.- Autoritatea contractantă, MUNICIPIUL ONEŞTI, persoană juridică de drept public, cu sediul 

în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud. Bacău, tel: 0234.324243, fax: 0234.313911, e-mail: 

primarie@onesti.ro, cod fiscal 4353250, cont bancar RO82TREZ06224660220XXXXX, deschis la 

Trezoreria Oneşti, reprezentat legal prin P R I M A R– Victor Laurențiu Neghină, denumit în 

continuare ACHIZITOR, pe de o parte 

si 

         1.2 – SC ..... ................................cu sediul social ..............................., telefon/fax 

.........................., număr de înmatriculare ................................  cod fiscal RO ............................. cont 

........................................................., TREZORERIA ................................ reprezentata 

...................................... funcţia de Administrator în calitate de furnizor, pe de altă parte. 

2.Definiţii                                                                                                                                                                   

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

a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.                                                                                 

b.achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;                              

c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;                                                                 

d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 

prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;                                                           

e. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin 

procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs 

nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin 

utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea 

furnizorului.                                                                                                                                                                 

f. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;                                                            

g. standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în caietul de sarcini 

și în propunerea tehnică;                                                                                                                                                     

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC).                                                                                                                                        

i. garanţia de bună execuţie: garanţia se constituie de către furnizor în scopul asigurării autorităţii 

contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.                                                   

j. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi 

prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă furnizarea produselor 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 
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eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 

costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;                                                                                                                                                 

k. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.                                                   

l. conflict de interese: înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea furnizorului de a 

exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice 

moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului orice motiv în legătură cu posibile contracte în 

viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale furnizorului. Aceste restricţii sunt 

de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi 

controlul furnizorului.                                                                                                                                                                      

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

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" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit.                                                                                                                                                                                  

3.3 Trimiterile la actele normative includ si modificările si completările ulterioare ale acestora, 

precum si orice alte acte normative subsecvente.                                                                                                                                          

3.4 În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract este sau devine nulă, invalidă sau 

neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de executare a celorlalte 

prevederi din prezentul contract vor rămâne neafectate, iar părtile vor depune eforturile necesare 

pentru a realiza acele acte si/sau modificări care ar conduce la acelasi rezultat legal si/sau economic 

care s-a avut în vedere la data încheierii contractului.                                                                                                                                                       

3.5 Clauzele contractuale susceptibile de mai multe întelesuri se interpretează coroborat cu toate 

documentele contractului si în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice actualizata si a altor acte normative date în aplicarea acesteia. 

Clauze obligatorii 

 
4. Obiectul principal al contractului 

4.1.Furnizorul se obligă să confecţioneze şi să livreze coroane funerare, jerbe funerare, aranjamente 

florale, coşuri cu flori cu / fară toartă, buchete de flori, flori tăiate în perioada / perioadele convenite, 

în baza comenzilor emise de achizitor. 

4.2.Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 

prezentul contract pentru produsele furnizate. 

5.Preţul contractului 

5.1.Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate este de 

maxim .................................... lei, la care se adaugă TVA, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

5.2.Produsele care fac obiectul acestui contract vor fi achiziţionate în funcţie de necesităţile 

achizitorului, pe bază de comenzi, conform anexei la contract. 

6. Durata contractului 

6.1. Prezentul contract are o durată de: 10 luni de la data semnării contractului de către achizitor, dar 

nu mai târziu de 31.12.2023. 

6.2.Termenul de livrare nu poate fi mai mare de 3 zile de la data emiterii comenzii, pentru coroane si 

2 ore pentru aranjamente florale, de către achizitor. Comenzile se vor emite in intervalul zilnic 08:00-

16:00. Condiţia livrării se consideră a fi îndeplinită la data la care ultimul produs este livrat. 

6.3.Prezentul contract încetează să producă efecte la data stingerii oricărei obligaţii între părţi. 

7.Documentele contractului 

7.1. Documentele contractului sunt: 
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a. specificaţiile tehnice (după caz); 

b. propunerea tehnică şi financiară a ofertantului/furnizorului (inclusiv anexa); 

c. anexa la contract 

8. Obligaţii principale ale furnizorului 

8.1.Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prevăzute în 

propunerea tehnică. 

8.2.Furnizorul se obligă să furnizeze în termenul prevăzut la art. 6.2., respectiv în maxim3 zile de la 

data emiterii comenzii, pentru coroane si 2 ore pentru aranjamente florale. Livrarea aranjamentelor 

florale se va efectua doar după ce Furnizorul transmite Beneficiarului fotografii ale produselor care 

urmează a fi livrate, şi doar dacă cel din urmă este de acord cu livrarea tipului de aranjament floral 

realizat. 

8.3.Comanda poate fi transmisă prin fax sau mijloace electronice de către persoanele abilitate ale 

autorităţii contractante. Decalarea termenului de livrare se va face numai cu acordul autorităţii 

contractante, ca urmare a unei notificări şi doar în situaţii justificate de furnizor. Nu vor fi acceptate 

livrări parţiale decât în cazuri de extremă urgenţă pentru autoritatea contractantă sau ca urmare a unei 

situaţii de forţă majoră pentru furnizor. Ambele situaţii se vor înregistra prin documente justificative. 

8.4 Furnizorul se obligă să se deplaseze la sediul achizitorului şi să livreze toate bunurile comandate 

conform solicitărilor achizitorului. 

9.Obligaţiile principale ale achizitorului 

9.1.Facturarea se va face lunar, doar după efectuarea recepţiei calitative şi cantitative de către 

autoritatea contractantă. 

9.2.Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de cel mult 30 de zile 

de Ia primirea facturii de către beneficiar. 

9 . 3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

achizitorului, fără nici o compensaţie, cu condiţia ca aceasta anulare 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 îndeplinită până la data denunţării 

unilaterale a contractului. 

9.4 Achizitorul își rezervă  dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

contractantului fără nici o compensație, cu condiția ca această renunțare să nu prejudicieze sau să 

afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru contractant. În acest caz, contractantul are dreptul 

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

unilaterale a contractului. 

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor care se aplica pe perioada de 

valabilitate a contractului de  achizitie publica  

10.1  In cazul în care contractantul, din vina sa exclusivă, nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 

o sumă echivalentă cu o cotă procentuală egala cu nivelul ratei dobânzii de referinţa a Băncii 

Naţionale a României, plus 8 puncte procentuale/an din contravaloarea obligaţiilor neexecutate pentru 

fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor. 

10.2 Daune – se aplică după peioada de valabilitate a contractului  

a) Pentru neexecutarea totală a obligațiilor asumate și/sau care îi revin, contractantul are obligația de a 

plăti achizitorului cu titlu de daune –interese, o sumă în cuantum de 100% din valoarea totală a 

contractului exprimată la art. 5 din acesta. 

b) În cazul în care executarea este numai parțială, dar este corespunzătoare, suma datorată potrivit 

alin.a) se calculează proporțional cu nivelul lucrărilor neexecuate. Dacă nu se poate stabili proporția 

neexecutării contractului ori pentru executarea totală, dar necorespunzătoare, contractantul datorează 

achizitorului daune-interese în cuantum de 80% din valoarea totală a contractului, inclusiv, dacă este 

cazul, a actelor adiționale la acesta. 

c) În cazul în care executarea este parțială și totodată, necorespunzătoare, contractantul datorează 

achizitorului, cu titlu de daune-interese, o sumă în cuantum de 90% din valoarea totală a contractului, 

inclusiv, dacă este cazul, a actelor sale adiționale.  
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d) În situațiile prevăzute la literele a,b, c din prezentul articol, achizitorul nu este dator să probeze 

existența și/sau întinderea prejudiciului suportat (caracterul indemnitar al cluzei penale). 

Contravaloarea cotei procentuale prevăzute la litera a,b, și c din prezentul articol se deduce din 

valoarea contractului.  

Clauze specifice 

 

11.  Garanţia de bună execuţie a contractului (nu este cazul)  

 

12.Recepție, inspecţii şi teste 

12.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a 

verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa Ia contract. 

12.2.Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de îndeplinire a recepţiei 

provizorii şi a recepţiei finale (calitative) vor fi comunicate furnizorului în cel mai scurt timp posibil. 

12.3.Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la 

destinaţia finală a produselor, sediul achizitorului, B-dul Oituz, Nr.17, Municipiul Oneşti, Judeţul 

Bacău 

12.4.Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are 

dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului: 

a) de a înlocui produsele refuzate în termen de maxim 1 (o) oră de la comunicarea de către   achizitor 

a neconformităţilor sau 

b) de a face, în termen de maxim 1 (o) oră de la comunicarea de către achizitor a neconformităţilor, 

toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice. 

12.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau 

amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea 

unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 

13.Ambalarea şi manevrarea 

13.1. (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fară limitare, 

la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare 

şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel 

încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală. 

(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este 

cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în 

toate punctele de tranzit. 

13.2. Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta 

strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare, conform 

specificaţiilor. 

14. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 

14.1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele „franco depozit achizitor" la adresa autorităţii 

contractante, respectiv Municipiul Oneşti, B-duI Oituz, Nr.17, Judeţul Bacău , respectând termenul 

comercial stabilit, fără nici un fel de costuri suplimentare. 

14.2 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 

clauzelor de recepţie a produselor. 

14.3. În cazul în care cel puţin unul dintre bunurile furnizate nu coincide din punct de vedere al 

configuraţiei, preţului sau calităţii cu cel din ofertă, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a 

acţiona conform art. 12.4, iar în cazul în care abaterile se repetă, autoritatea contractantă îşi rezervă 

dreptul de a rezilia contractul sau de a solicita daune compensatorii, dupa caz.                                                                  

15.Asigurări (nu este cazul)       

 

16.Ajustarea preţului contractului 

16.1.Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului 

sunt cele declarate în propunerea financiară, document al contractului. 

16.2.Preţul contractului nu se ajustează.  
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17.Amendamente                                                                                                                                                 

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

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul unor circumstanţe care lezează interesele 

comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 

18.Întârzieri în îndeplinirea contractului 

18.1.Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în termenul prevăzut la art. 6.1. 

18.2.Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul prevăzut la art. 6.2, 

acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul; 

18.3.În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice 

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului. 

19.Cesiunea 

19.1.Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fără să 

obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 

19.2.Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin contract. 

20.Forţa majoră 

20.1.Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

20.2.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta funcţionează. 

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

prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

20.4.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 

în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau Ia dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

20.5.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

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

fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

21.Clauza anticoruptie 

21.1. Prestatorul se obliga sa ia toate masurile necesare si rezonabile pentru a evita corupţia si mita. In 

consecinţa, acesta nu va suferi, promite sau acorda si nu va determina un tert sa ofere, sa promită sau 

sa acorde, prin intermediul angajaţilor, membrilor din conducerea acestora sau terţilor, beneficii sau 

alte avantaje (respectiv numerar, cadouri de valoare sau invitaţii care nu au in principal scopuri 

profesionale, cum ar fi evenimente sportive, concerte, evenimente culturale, vacante si alte asemenea) 

angajaţilor sau membrilor din conducerea achizitorului, inclusiv rudelor acestora si altor persoane 

aflate in relaţii strânse similar acestora. 

21.2. In cazul unei incarcari grave a prezentei clauze, achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral, 

instantaneu, contractul existent fara preaviz si fara intervenţia instanţelor judecătoreşti, respectiv are 

dreptul de a sesiza organele competente potrivit legii. 

22.Soluţionarea litigiilor 

22.1.- Achizitorul şi furnizorul 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 legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

22.2.- Dacă după 15 de zile de Ia începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi furnizorul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 

23. Limba care guvernează contractul 

23.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 

24. Comunicări 
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24.1.- (1) Orice comunicare între părţi, 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. 

24.2.- Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

25.Confidentialitatea datelor 

25.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea Regulamentului European privind 

protectia datelor cu caracter personal (GDPR) 

 

 26. Legea aplicabilă contractului 

Contractul va fi interpretat conform legilor din România 

 Părţile au înteles să încheie azi  ......................2023, prezentul contract în 2 (doua) exemplare, din 

care un exemplar la achizitor şi 1 exemplar la furnizor.     

             

            Achizitor,                               Furnizor, 

MUNICIPIUL ONEŞTI                                               (se va completa dupa adjudecare) 

         PRIMAR                                        reprezentat prin, 

                                                                                                                 Administrator  

                                                                                    (se va completa dupa adjudecare)   

                                                        

 



Municipiul Onesti          

Localitatea  Onesti, Jud. Bacau, Bld. Oituz, Nr. 17 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

INTRE OPERATOR - OPERATOR 

DIN DATA DE .......................... 

între: 

 

Primăria Municipiul Onesti, cu sediul în localitatea  Onesti, bld. Oituz, Nr 17, C.U.I 4353250, reprezentată legal prin D-nul. Primar Victor-

Laurentiu Neghina în calitate de operator de date cu caracter personal, și de beneficiar al contractului de furnizare flori taiate, aranjamente 

florale si coroane cu flori naturale,  denumită în continuare „ACHIZITOR". 

și 

S.C. ........S.R.L./ PFA  denumită operator economic,  cu sediul in loc......................................................, telefon......................., 

număr de înmatriculare.................., cod fiscal  ....................,  cont ............................reprezentată prin..................., funcţia 

administrator, în calitate de FURNIZOR  de flori taiate, aranjamente florale si coroane cu flori naturale  denumite în continuare, în 

mod colectiv, "Părţile", 

 Având in vedere următoarele considerente: 

• Contractul de Prestări Servicii  nr .......................................  din data  ........................................ , încheiat de către parti, in care sunt descrise 

drepturile si obligaţiile ce decurg din calitatea de beneficiar/achizitor, pentru Primăria Municipiul Onesti şi prestatorul de servicii sus amintite, 

denumit in continuare „Contractul"; 

• în desfăşurarea activităţii curente, dar şi faptul că pentru executarea contractului încheiat, părţile prelucrează date personale ale salariaţilor și 

ale persoanelor vizate aparţinând beneficiarului/achizitorului; 

• Exigenţele impuse de legislaţia în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, în special Regulamentului (UE) 2016/679 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, a cărui 

aplicabilitate va începe la data de 25.05.2018; 

• Obligaţia Părtilor de a se conforma noilor principii legale de prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate prin GDPR; 

Părţile decid aplicarea şi respectarea următoarelor prevederi pentru toate operaţiunile de prelucrare date efectuate în legătură cu contractul 

de prestări servicii: 

Cap. I - DEFINIŢII: 

1.1. Dacă nu se impune altfel, in scopul prelucrării datelor personale ce decurg din contract menţionat mai sus, părţile vor avea în vedere 

semnificaţiile următorilor termeni: 

- "Legislaţia aplicabilă în materie de protecţie a datelor cu caracter personal"înseamnă Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia 

persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit în continuare GDPR) şi toate celelalte acte normative 

care au impact asupra prelucrării datelor cu caracter personal; 

-       "Date cu caracter „personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată"); o 

persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, 

cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator Online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii 

identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

- "Date privind sănătatea" înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea 

de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia; 

- "Prelucrarea datelor "sau „prelucrarea datelor cu caracter personal" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor 

cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, 

înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 

diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea; 

- "Operator de date cu caracter personal" înseamnă persoana fizică sau juridică, care singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi 

mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

- "Persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează 

date cu caracter personal în numele operatorului; 

- "Persoana vizata" înseamnă persoana fizică la care se refera datele; 

- "Parte terţă" înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, 

persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt 

autorizate să prelucreze date cu caracter personal; 

- "Contractul principal" este Contractul al cărui obiect determina/stabileşte relaţia comerciala dintre Operatori; 

- "Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal"" înseamnă persoana desemnata sa supravegheze, sa monitorizeze si sa asigure 

prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu legislaţia in vigoare in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, aceasta 

reprezintă prelungirea Autorității în instituția Municipiul Onesti; 



- „încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, 

pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la 

accesul neautorizat la acestea. Constatarea acestei stări de fapt, reprezintă in fapt constarea unui "Incident de securitate" sau "Incidentul"; 

1.2. Termenii utilizaţi in prezentul acord vor fi interpretaţi in sensul conferit de către Regulamentul 2016/679. 

Cap. II - Domeniul de aplicare 

2.1. In decursul executării ContractuluiTprelucrarea datelor persoanelor vizate de către Parti se va efectua doar cu respectarea dispoziţiilor 

prezentului acord.  

2.2.Prevederile Contractului principal sau a altor acte juridice ulterioare încheiate de către Parti care nu au legătura cu prelucrarea datelor cu 

caracter personal a persoanelor fizice vizate, nu sunt influenţate de nicio maniera de prezentul acord.  

2.3.Prezentul acord reglementează exclusiv relaţiile si raporturile derivate din calitatea părţilor, in urma intrării in aplicare a Regulamentului 

GDPR. 

Cap.III - Obiectul şi durata 

3.1. Prezentul acord stabileşte responsabilităţile Părtilor în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor impuse prin GDPR, in mod special cele 

privind garantarea drepturilor persoanei vizate reglementate de art. 7, art. 13, art. 14, art. 15-22 GDPR,  

3.2.Valabilitatea acestui acord va fi aceeaşi cu durata de valabilitate a contractului principal. 

Cap. IV - Tipul de date prelucrate de părți și categoriile de persoane vizate  

4.1. În desfăşurarea relaţiei contractuale, începând cu data semnării prezentului acord, Părţile stabilesc scopurile si mijloacele de prelucrare a 

datelor persoanelor vizate, iar in funcţie de scopul operaţiunii rezultă necesitatea prelucrării anumitor date cu caracter personal ale persoanelor 

vizate.  

4.2. În concret, în desfăşurarea relaţiei contractuale, Părţile prelucrează - fara a se limita la - următoarele categorii de date: nume, prenume 

salariat al Beneficiarului, CNP, date cuprinse in documentele de identitate ale salariaţilor Beneficiarului, domiciliul stabil/reşedinţa salariaţilor, 

naţionalitatea/cetăţenia, ocupaţia/funcţia/statutul social (dupa caz), date despre persoane aflate in întreţinere sau membrii ai familiei (dupa caz), 

imagine (dupa caz), număr de telefon, semnătura, date de localizare georeferintiata (dupa caz), adresa IP (dupa caz), adresă de mail, precum si 

date medicale, respectiv date prinvind starea de sănătate a salariaţilor Beneficiarului. 

Cap.V - Natura si scopul prelucrării 

5.1. Părţile prelucrează date in funcţie de operaţiunile de prelucrare specifice fiecăruia, pentru respectarea obligaţiilor rezultate din Contract, 

dar si pentru respectarea obligaţiilor impuse prin dispoziţiile legale specifice domeniului de activitate. 

5.2. Principalele operaţiuni de prelucrarea a datelor sunt efectuate de parti in temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) si c) din GDPR, in baza 

prevederilor legale cuprinse in legislaţia specifica domeniului de activitate, în baza acordului persoanelor fizice, salariaţi ai Beneficiarului, 

pentru prelucrarea datelor personale, precum si in baza art. 9 alin. (2) lit. h) GDPR . 

5.3. Modalităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt cele prevăzute in Contractul iniţial, dar se bazează pe 

politicile/normele/procedurile interne ale părţilor si pe legislaţia specifica domeniului de activitate. Pe tot parcursul operaţiunii de prelucrare, 

părţile trebuie să respecte principiile prelucrării datelor cu caracter personal, precum și drepturile și libertăţile persoanelor vizate reglementate 

prin GDPR. 

Cap.VI - Responsabilităţile părţilor în contextul GDPR 

6.1. Părţile vor ține seama de următoarele obligaţii, conform prevederilor GDPR:  

- Beneficiarul sa realizeze informarea persoanei vizate in condiţii art. 13 si art. 14 GDPR atât cu privire la fiecare operaţiune proprie de 

prelucrare a datelor acesteia, cât și cu privire la existența persoanelor împuternicite, dupa caz;  

Beneficiarul să obțină consimţământul persoanei vizate, in cazurile in care este necesara acordul persoanei vizate, in funcţie de operaţiune si de 

categoria datelor prelucrate, respectiv de temeiul juridic prevăzut de art. 6 sau 9 GDPR, după caz, pentru a transmite datele obţinute către 

persoana împuternicita; 

- Părţile au obligaţia sa se informeze reciproc cu privire la cererile formulate de către persoanele vizate în legătură cu exercitarea drepturilor 

prevăzute prin GDPR art. 15-22 GDPR in legătura cu o operaţiunea de prelucrare a datelor realizata exclusiv de către Beneficiar. Într-o 

asemenea situaţie, Beneficiarul va răspunde direct persoanei vizate în termenul legal.  

În situaţia în care pentru a soluţiona cererea persoanei vizate, sunt necesare informaţii de la Prestator, Părţile vor coopera pentru a răspunde in 

termenul legal persoanei vizate; 

- În cazul in care, cererile formulate de către persoanele vizate, cu trimitere la exercitarea drepturilor prevăzute prin art. 15-22 GDPR, in 

legătura cu o operaţiunea de prelucrare a datelor realizata exclusiv de către Furnizorul de servicii de resurse umane sau în legătura cu serviciul 

prestat de acesta, într-o asemenea situaţie, Furnizorul va răspunde direct persoanei vizate in termenul legal.  

- În situaţia în care pentru a soluţiona cererea persoanei vizate, sunt necesare informaţii de la persoana împuternicită , Părţile vor coopera 

pentru a răspunde in termenul legal persoanei 

- Să informeze cealaltă Parte cu privire la orice eventual incident/risc de incident de securitate in urma căruia au fost afectate/ar putea fi 

afectate date ce intra sub incidenţa prezentului acord. Conţinutul și termenul de transmitere a notificării are regimul juridic prevăzut pentru 

notificarea faptei către ANSPDCP in condiţiile art. 33 GDPR respectiv in 72 ore de la data la care oricare dintre Părţi a luat cunostiință de 

existenta unui incident de securitate care poate prezenta riscuri pentru persoanele vizate; 



- Să transmită celeilalte Părți pe cale securizata (ex: pe calea corespondentei electronice printr-un fiser criptat/parolat), precum și să ia toate 

masurile necesare care să asigure că datele personale ale persoanelor vizate devin neinteligibile și neaccesibile persoanelor care nu sunt 

autorizate să le acceseze. 

- împuternicitul NU va putea subcontracta obligaţiile sale definite în contractul principal, 

- Părţile vor prelucra datele personale și/sau medicale cu respectarea Principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal astfel cum au fost 

acestea menţionate în cadrul Cap. II art. 5 din GDPR, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în această materie, luând toate măsurile, 

organizatorice şi tehnice, necesare pentru asigurarea confidenţialităţii şi securităţii datelor cu caracter personal, inclusiv împotriva prelucrării 

neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. Masurile tehnice si organizatorice trebuie sa respecte 

art. 32 din GDPR, asigurând un nivel adecvat de protecţie si securitate a datelor cu caracter personal. Părţile trebuie să se informeze reciproc cu 

privire la orice decizie legata de securitate cu privire la prelucrarea datelor personale si medicale și procedurilor aplicate. 

- Părţile au dreptul de a modifica măsurile tehnice și organizatorice existente dacă există soluţii mai eficiente; 

- Stabilesc şi îşi asumă că prelucrarea datelor persoanelor vizate, ocazionată de prezentul contract, se va face\exclusiv în scopul executării 

obiectului contractului principal și al prezentului acord, şi înţeleg că orice eventuală deviere de la scopul stabilit va atrage răspunderea părţii în 

culpă. 

- Părţile inteleg ca prelucrarea datelor personale si medicale se poate realiza de către fiecare dintre Parti doar cu respectarea drepturilor 

persoanelor vizate in conformitate cu art, 7, art. 13, art. 14 - art, 22 GDPR precum și că aceste drepturi pot fi exercitate cu privire la şi în raport 

cu fiecare/oricare dintre Părți; 

- Datele cu caracter personal/medical vor fi stocate pe o durata determinata, ulterior fiind şterse - in măsura și condiţiile în care legislaţia 

specifică aplicabilă fiecărei părţi permite și/sau impune acest lucru. 

- Cap.VlI - Confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate 

- 7.1. Părţile se angajează să respecte confidenţialitatea în legătura cu prelucrarea datelor. 

- 7.2.Părţile trebuie sa se asigure ca angajaţii implicaţi nu prelucrează date ale persoanelor vizate Beneficiarului fara autorizaţie și că angajaţii 

implicaţi sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea. Obligaţia de confidenţialitate continuă și dupa încetarea efectelor raporturilor de munca. 

- 7.3. împuternicitului îi este interzis să furnizeze informaţii terţilor fără acordul scris, prealabil, al celuilalt cu excepţia cazului în care au o 

obligaţie legală de a face acest lucru (ex.: obligaţia de raportare către diverse autorităţi publice). 

- Cap. VIII - Dispoziţii finale 

- 8.1. Părţile sunt și ramân responsabile în mod individual pentru conformarea cu reglementările legale statuare privind protecţia datelor care 

se aplică acestora.  

- 8.2. În situaţia în care legislaţia naţionala prin care vor fi transpuse prevederile GDPR va impune obligaţii suplimentare, acestea vor face 

obiectul unui act adiţional la prezentul acord. 

- 8.3.Nulitatea unei dispoziţii a prezentului Acord nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi. Daca o prevedere se dovedeşte a fi nula, 

Părţile o vor înlocui cu o noua prevedere care va ilustra intenţiile iniţiale ale Părților. 

- 8.4. Orice modificări ale prezentului Acord, precum și orice acte adiţionale vor fi făcute in scris. Acest Acord este guvernat de legislaţia 

României, astfel ca unicul loc de jurisdicţie pentru orice si toate litigiile care decurg din și în legătura cu prezentul document este România. 

Acest acord a fost încheiat în 2 ( două) exemplare, la data de ............................., câte unul pentru fiecare parte. 

 

                  Achizitor,  

          MUNICIPIUL ONEŞTI 

 

 

 

                                     Furnizor,, 

. 

                                                                                                                                                                    Reprezentat prin, 

                                                                                                                                                                    administrator 
 

 

 

 




