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                                                                       Nr. înregistrare: 6973/16.12.2020 
Contract de furnizare 

Nr. Brinel 6775JEAN2020 din 16.12.2020 
 
1.Preambul 
 
 În temeiul art.7 alin.(5) din Legea nr.98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice și art. 43-46 din Normele 
metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare aprevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de 
furnizare, între 
 
Universitatea Maritimă din Constanţa, cu sediul în mun. Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, telefon 
0241/664740, fax 0241/617260, cod fiscal 2747321, cont  RO34TREZ23F650601710130X deschis la Trezoreria 
Constanța, reprezentată prin Rector, Prof. univ. dr. ing. Violeta-Vali CIUCUR  în calitate de achizitor, pe de o parte 
şi  
SC NET BRINEL SA, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, B-dul. Nicolae Titulescu nr. 4, telefon: 0264/414610, fax: 
0264/414617 număr de înmatriculare J12/1648/1994, cod unic de înregistrare RO5800900, cont 
RO82TREZ2165069XXX010849 deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentată prin Director Departament Vânzări 
Cluj Daniela MUDURA, 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. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi 

transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte 
asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 

f. 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. 

g. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform  normelor CIP. 
i. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 

care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă 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; 

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
k.  Acord - Acordul de licențiere Enrolment for Education Solution semnat între achizitor și Microsoft prin 

intermediul furnizorului. 
 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia 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 orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod 
diferit. 
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3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi orice organizaţie 
având personalitate juridică. 
3.4. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze Software pentru sisteme de operare şi licenţe – Microsoft EES, în  perioada 

convenită, conform specificaţiilor propunerii tehnice, anexă la contract.  

4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul 
contract.  
 
5. Preţul contractului 
5.1. – (1) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor 
accesorii prestate, este de 9.032,50 euro, la care se adaugă 1.716,17 euro reprezentând TVA, preț plătibil 
furnizorului de către achizitor în lei la cursul de schimb valutar publicat de către BNR la data emiterii facturii.  
 
 (2) Cantităţile şi preţurile unitare sunt: 

Denumire Produs Cantități 
Total 

euro fără TVA/an 

WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk MVL (KW5-00358) 169 2.704,00 

O365ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr (5XS-00001) 169 3.633,50 

O365ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr w/Faculty (5XS-
00002) 

nr. studenți: 
2,535 

0,00 

O365Edu ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr - Faculty 169 0,00 

O365Edu ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr - Student 
nr. studenți: 

2,535 
0,00 

CoreCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL (W06-00022) 169 1.690,00 

ExchgSvrStd ALNG LicSAPk MVL (312-02177) 1 65,00 

SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic (7NQ-00302) 2 670,00 

WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 16Lic CoreLic (9EM-00265) 5 270,00 

 
5.2. Costul produselor include obligatoriu kitul de instalare si documentaţia de utilizare, ambele livrate în format 
electronic, suportul tehnic şi toate actualizările ce vor apărea în perioada 31.12.2020-30.12.2021. 
 
6. Durata contractului 
6.1 – (1) Durata prezentului contract: 31.12.2020-30.12.2021. 
(2) Furnizorul se obligă să furnizeze produsele până maxim pe data de 30.12.2020. 
 
7. Documentele contractului 
7.1  - Documentele contractului sunt: 
a) caietul de sarcini; 
b)  oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare; 
c) alte documente pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului. 
7.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilită 
la art.7.1. 
 
8.Caracterul confidenţial al contractului 
8.1. Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului contract, Achizitorul are obligaţia de a asigura 
garantarea protejării acelor informaţii pe care Furnizorul le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în 
mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce 
priveste secretul comercial si proprietatea intelectuală. 
 
9.  Obligaţiile principale ale furnizorului 



 

Page 3 of 7 
 

9.1- (1) Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea 
tehnică. 
(2) În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, se constată că 
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de 
sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.  
9.2 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenul de livrare specificat în propunerea tehnică, anexă la 
contract și stabilit conform art.5. 
9.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

a) 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 legatură cu produsele achiziţionate, şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze produsele și să semneze procesul-verbal de recepție cantitativă, 
calitativă și funcțională la data livrării produselor, cu sau fără participarea furnizorului. 
10.2. - Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termen de maxim 30 (treizeci) zile de la 
data semnării procesului-verbal de recepție cantitativă, calitativă și funcțională, semnat fără observații de 
achizitor.  
 
11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05 % din 
valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere. 
11.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termenul convenit, atunci acestuia îi revine obligaţia 
de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05 % pentru fiecare zi de întârziere din prețul contractului. 
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi 
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-
interese. 

 
12. Recepţie, inspecţii şi teste 
12.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica conformitatea lor cu 
specificațiile din Caietul de sarcini. 
12.2 - Inspecțiile și testele din cadrul recepției cantitative și calitative se vor face la destinația finală a produselor, 
respectiv Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 104, Constanța. 
12.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl 
respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:             
        a)  de a înlocui produsele refuzate,  
sau 
        b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.   
12.4 - 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. 
12.5 - Prevederile clauzelor 12.1-12.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor 
obligaţii prevăzute în contract.  
 
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
13.1 -  Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicate de achizitor, respectând termenul 
din cadrul Caietului de sarcini. 
 
13.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele: 
a) factura fiscală; 
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b) certificatul de origine (dacă este cazul); 
c) certificatul de calitate (dacă este cazul); 
d) Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă a produselor furnizate; 
e) certificatul de garanție. 
13.3 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de 
recepție a produselor.  
 
14. Asigurări 
14.1 - Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau 
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul comercial de livrare 
convenit.  
 
15. Perioada de garanţie acordată produselor 
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultimă 
generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. 
15.2 - (1) Perioada de garanţie acordată suportului fizic ce conţine kit-ul de instalare de către furnizor este de 12 
(douăsprezece) luni de la data recepţiei finale a produselor.  
(2) Garanţia pentru software se referă exclusiv la integritatea programelor pe mediul de stocare livrat. 
Modificările ulterioare şi utilizarea incorectă a produselor software exonerează furnizorul de orice răspundere. 
Utilizarea produselor software în afara scopurilor pentru care au fost pregătite nu poate implica responsabilitatea 
furnizorului, dar poate implica responsabilitatea achizitorului în cazul în care nu sunt respectate prevederile legale 
cu privire la drepturile de autor.  
15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în 
conformitate cu această garanţie. Remedierea defecţiunii reprezintă înlocuirea, prin furnizarea unor noi suporţi ce 
conţin kit-ul de instalare.  
15.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a constata defecţiunea în termen de 2 (două) 
zile lucrătoare şi de a o remedia sau de a înlocui produsul în termen de 4 (patru) zile, fără costuri suplimentare 
pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o 
nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.  
15.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, 
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici un 
prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract. 
 
16. Ajustarea prețului contractului 
16.1 - Pentru produsele livrate în baza acestui contract, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele 
declarate în Propunerea financiară, anexă la contract. 
16.2 – Prețul prezentului contract nu se actualizează. 
 
17. Amendamente  
17.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale 
legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
18. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
18.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în termenul de livrare. 
18.2. - (1) Furnizarea și punerea pe poziție a produselor în baza contractului, trebuie finalizată în termenul 
convenit de părți, termen care se calculează de la data semnării contractului de către părți. 
(2) În cazul în care: 
a)  orice motive de întârziere, ce nu se datorează Furnizorului, sau 
b) alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către 
Furnizor, îndreptățesc Furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a produselor sau a oricărei faze a 
acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord perioada de furnizare şi vor semna un act adițional, nefiind 
afectate prin acesta calitatea şi cantitățile inițiale, astfel cum au fost acestea prevăzute în ofertă. 
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18.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de furnizare și punere pe poziție, 
acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei asumată prin Propunerea tehnică se 
face cu acordul părților, prin act adiţional. 
18.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului, orice întârziere în îndeplinirea 
contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului. 
 
19. Conflictul de interese 
19.1. Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de achiziție publică, 
persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul 
aplicării cumpărării aferente acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, 
sub sancțiunea nulității contractului respectiv pentru cauza imorală. 
 
20. Cesiunea 
20.1. Cesiunea  este permisă  doar în  ceea  ce priveşte cesiunea creanţelor născute din  actualul contract de 
achiziţie publică, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi 
asumate iniţial. 
 
21. Încetarea contractului 
21.1 Achizitorul poate rezilia prezentul contract de furnizare cu efecte depline (de jure) după acordarea unui 
preaviz de 15 (cincisprezece) zile Furnizorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei 
autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 
a)  Furnizorul nu furnizează produsele conform cu prevederile prezentului contract;  
b) Furnizorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 5 (cinci) zile notificării emise de către Achizitor care îi 
solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din prezentul contract care 
afectează executarea corespunzătoare şi la timp a furnizării, montării și punerii pe poziție a produselor; 
c) Furnizorul refuză să ducă la îndeplinire comenzile sau instrucţiunile emise de către Achizitor; 
d) Furnizorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă; 
f) Furnizorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul o 
poate justifica; 
g) împotriva Furnizorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, 
corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale 
CE; 
h) în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul CE, Furnizorul a 
fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al neexecutării obligaţiilor sale contractuale;  
i) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau 
controlul Furnizorul, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la 
prezentul contract; 
j) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract; 
21.2 - În termen de 15 (cincisprezece) zile după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea produselor 
furnizate şi toate sumele cuvenite Furnizorului la data rezilierii. 
21.3 - Dacă Achizitorul reziliază prezentul contract, va fi îndreptăţit să recupereze de la Furnizor fără a renunţa la 
celelalte acţiuni la care este îndreptăţit în baza prezentului contract, orice pierdere sau prejudiciu suferit.  
21.4 - Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Furnizorului dobândit anterior acesteia în 
temeiul prezentului contract.  
21.5 - În cazul deschiderii procedurii insolvenţei împotriva Furnizorului, Achizitorul îşi rezervă dreptul de a notifica 
administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la intenţia de denunţare a prezentului contract; la data expirarii 
unui termen de 30 de zile de la recepţionarea solicitării Achizitorului de denunţare a contractului şi dacă 
administratorul judiciar/lichidatorul nu răspunde, contractul se consideră denunţat fără nicio altă formalitate şi 
fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului în 
condiţiile prezentului articol sau până la data exprimării acordului de către administratorul judiciar/lichidatorul cu 
privire la încetarea contractului. 
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22. Forţa majoră 
22.1 -  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
22.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 
22.4 - 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 la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
22.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 
acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
22.6 - 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 din părţi să 
poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
23. Soluționarea litigiilor 
23.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 
23.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod 
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de 
Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România. 
 
24. CLAUZE GENERALE REFERITOARE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
24.1. Furnizorul colectează și prelucrează datele personale ale Achizitorului în conformitate cu legislația în vigoare, 
în modalități care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a acestor date, în vederea asigurării protecției 
împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. 
24.2. În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal. Furnizorul aplică prevederile Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației naționale. 
24.3.  Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale Achizitorului, comunicate în cadrul prezentului contract, 
vor fi prelucrate de Furnizor în scopul executării prezentului contract la care Achizitorul este parte contractantă. 
24.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea executării prezentului 
contract sunt următoarele: (de ex.: nume și prenume, adresa, serie și număr carte de identitate, cod numeric 
personal, număr de telefon/fax, adresa de poștă electronică, cod bancar). 
24.5.  Datele personale ale Achizitorului, comunicate în cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Furnizor 
instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care îi revin acestuia. 
24.6.  În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Achizitorului în alte scopuri decât cele 
prevăzute la art. 24.3, furnizorul va informa achizitorul și îi va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 
24.7.  Furnizorul asigură dreptul Achizitorului la informare și acces la datele cu caracter personal, dreptul la 
rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricționare și opoziție în conformitate cu prevederile legislației 
în vigoare. 
24.8.  Datele personale ale Achizitorului sunt păstrate de către Achizitor pe întreaga perioadă de executare a 
contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea 
documentelor. 
24.9 Fără a aduce atingere derulării si execuției prezentului Contract, ambele părți contractante au obligația de a 
asigura garantarea protejării acelor informații pe care cealaltă parte le precizează ca fiind confidențiale, in măsura 
in care, in mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale părții. 
 
25. Limba care guvernează contractul 
25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
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26. Comunicări 
26.1 - (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. 
26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
 
27. Legea aplicabilă contractului 
27.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
27.2. - Furnizorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, precum şi 
reglementărilor direct aplicabile ale Uniunii Europene, jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi se va 
asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia şi salariaţii din 
teritoriu vor respecta şi se vor supune, de asemenea, aceloraşi legi şi reglementări. 
 
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare, dintre care un exemplar pentru achizitor şi 
un exemplar pentru furnizor. 
 
                          ACHIZITOR                                                FURNIZOR     
      Universitatea Maritimă din Constanța                                                                           S.C. NET BRINEL S.A. 
                              Rector,                                                                     
       Prof.univ.dr.ing. Violeta-Vali CIUCUR                                       
 
 
 
         p. Director General Administrativ, 
   
 
                         Contabil Șef,                                                        
                   Ec. Mariana ROTARIU                                              
 
 
            Responsabil derularecontract, 
                       George POPESCU 


