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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
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1. Informaţii generale cu privire la achizitor 

 

Denumire oficială: S.C. ELECTRO OPTIC SYSTEMS S.R.L.  

Adresă sediu social: strada Coman Ion nr.7B, sector 5, Bucureşti, cod postal 051073, 

ROMANIA 

Sediu secundar/adresa de corespondenţă/Punct de contact: strada Atomiștilor nr. 171A, 

Măgurele, judetul Ilfov, cod postal 077125, ROMANIA 

Telefon/Fax 0040214574592; email: office@electro-optic.ro 

Persoană de contact: Dănuț Stroe – director de proiect 

 

2. Formalităţi şi precizări privind participarea la procedură: 

 

Caietul de sarcini şi documentaţia procedurii se pot obţine de la: 

- Punctul de contact menţionat mai sus; 

- adresa de internet http://www.sims.electro-optic.ro/achizitii.html 

Solicitările de clarificări se pot depune la: 

- Punctul de contact, prin poştă, fax, email. 

Ofertele se depun la: Punctul de contact menţionat mai sus 

Alte informaţii se pot obţine la: Punctul de contact menţionat mai sus 

Data limită de transmitere a solicitărilor de clarificare:17.04.2013 

Data limită de transmitere a răspunsurilor la cererile de clarificări:19.04.2013 

Data limită de depunere a ofertelor:23.04.2013 ora 14:00 

Data deschiderii ofertelor: 23.04.2013 ora 15:00 

 

3. Obiectul contractului: 

 

Denumirea contractului: Servicii de cercetare pentru realizarea sistemului de 

videotracking 

Tipul contractului: Contract de servicii 

Anunţul implică: Încheierea unui contract de servicii 

Descrierea succintă a contractului: Prestarea de servicii de cercetare în vederea realizării 

unui sistem de videotracking 

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile): 73000000-2 Servicii de 

cercetare şi de dezvoltare și servicii conexe 

Împărţire pe loturi: Nu 

 

4. Valoarea estimată a contractului: 120.000 lei fără TVA 

 

5. Durata contractului sau termenul pentru finalizare:  max. 8 luni de la semnarea 

contractului 

 

6. Ajustarea preţului contractului: NU 

 

7. Informaţii juridice, economice, financiare şi tehnice 

 

Garanţie de participare: NU 
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Garanţie de bună execuţie: NU 

Principalele modalităţi de finanţare: Achiziţie finanţată în cadrul proiectului Sistem 

Integrat Mobil de Supraveghere, contract de finanţare 348/26.03.2012, ID/SIMS 

1163/37320, proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea 

Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2 Competitivitate prin CDI, Operaţiunea 2.3.3 

Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor. 

Legislaţia aplicabilă: ORDIN Nr. 1050 din 29.10.2012 privind aprobarea Precedurii de 

atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, 

obiectivul Convergeţă, emis de Ministerul Afacerilor Europene, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 776 din 16 noiembrie 2012. 

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile): 73000000-2 Servicii de 

cercetare şi de dezvoltare și servicii conexe 

Împărţire pe loturi: Nu 

 

8. Condiţii de participare: 

 

Ofertantul va depune o declaraţie pe proprie răspundere (Formularul B din anexa) 

din care să rezulte că nu se află în situaţiile descrise la art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 

privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 

utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv: 

"ART. 14 

(1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane 

fizice/juridice de drept privat au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita 

situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei în 

care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, 

între membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine 

pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie. 

(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu deduceri/excluderi din 

cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori 

deja provocat fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora. 

ART. 15 

(1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziţii, ofertantul este 

obligat să depună o declaraţie conform căreia nu se află în conflict de interese, aşa cum 

este acesta definit la art. 14. 

(2) Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii 

de achiziţie, ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a 

organizat această procedură şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective." 

 

Persoanele cu funcţii de decizie din cadrul S.C. Electro Optic Systems SRL care 

intră sub incidenţa Art.14 din OUG 66/2011 sunt: Cojocaru Sorin Ioan, director general, 

Jurbă Mihai Emil, director tehnic, Popescu Emil, responsabil cercetare, Stroe Dănuț, 

director proiect, Onofrievici Cristina Liana, director economic, Moise Daniel, inginer, 

Buscoveanu Dumitru, inginer. 
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9. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

 

1) Persoane juridice române  

Cerința obligatorie:  

Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

instanța competență, în original sau în copie certificată ,,conform cu originalul”, semnată și 

ștampilată de reprezentantul legal din care să rezulte:  

- obiectul de activitate al ofertantului include furnizarea de servicii care fac obiectul 

achiziției;  

- valabilitatea mandatului administratorului/ administratorilor.  

Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale la data limită de 

depunere a ofertelor.  

Din certificat trebuie să rezulte faptul că nu sunt înscrise mențiuni cu privire la 

aplicarea legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau că societatea se află în 

incapacitate de plată.  

 

2) Persoane juridice/fizice straine:  

Documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenența din punct 

de vedere profesional (documentele vor fi prezentate în copie certificată "conform cu 

originalul", semnate și ștampilate de reprezentantul legal), în conformitate cu prevederile 

legale din țara în care ofertantul este rezident.  

Documentele se pot prezenta în limba română sau în engleză. 

 

10. Procedura 

 

Tipul procedurii: conf. procedurii stabilite prin ORDINUL Nr. 1050 din 29.10.2012 

privind aprobarea Precedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte 

finanţate din instrumente structurale, obiectivul Convergeţă, emis de Ministerul 

Afacerilor Europene, publicat în Monitorul Oficial nr. 776 din 16 noiembrie 2012. 

Criterii de atribuire: Preţul cel mai scăzut 

 

11. Informaţii administrative  

 

Anunţ publicat: DA 

Limbile în care se poate redacta oferta: Romana sau Engleză 

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta: minim 30 

zile de la termenul limită de primire a ofertelor 

 

12. Prezentarea ofertei 

 

12.1 Prezentarea propunerii tehnice: Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să 

rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerinţele Caietului de sarcini. Propunerea 

tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor 

cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie 

să fie susţinută de o descriere a metodelor şi mijloacelor utilizate pentru a se 

atinge parametrii de performanţă solicitaţi prin Caietul de sarcini. Nerespectarea 

în totalitate a caracteristicilor tehnice solicitate în caietul de sarcini sau a 
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parametrilor acestora, atrage descalificarea ofertei. 

 

12.2 Prezentarea propunerii financiare: Propunerea financiara (formularul C) va fi 

prezentată în roni, în formularul de ofertă, precizându-se termenul de valabilitate, 

nu mai puțin de 30 de zile de la data ofertei. Propunerea financiară va fi însoţită 

de lista livrabilelor contractului şi graficul de desfăşurare a activităţilor. 

 

12.3 Modul de prezentare a ofertei: 

 

- Ofertele trebuie depuse până la termenul limită precizat în Invitaţia de participare 

prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (serviciu postal/curierat) sau 

livrate personal pe baza unei scrisori de înaintare la adresa: S.C. Electro Optic 

Systems SRL, strada Atomiștilor 171A, oraş Măgurele, judeţul Ilfov, cod poștal 

077125, România. 

- Oferta va fi formată din următoarele documente: 

- Scrisoare de înaintare – formularul A; 

- Certificat constatator; 

- Declaraţie privind conflictul de interese – formularul B; 

- Propunere tehnică; 

- Propunere financiară – formularul C. 

- Întreaga ofertă va fi numerotată şi semnată pe fiecare pagină.  

- Ofertele se vor prezenta în două exemplare, original şi copie, introduse în plicuri 

separate, închise. Pe fiecare plic se vor înscrie, numele şi adresa organizatorului 

procedurii S.C. Electro Optic Systems SRL, strada Atomiștilor 171A, oraş 

Măgurele, judeţul Ilfov, cod postal 077125, Romania, denumirea procedurii, 

numele şi adresa ofertantului, menţiunea “A nu se deschide înainte de data 

............... ora...........” 
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SECŢIUNEA II 

CAIETUL  DE SARCINI 
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SISTEM DE VIDEOTRACKING 

 

 Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi 

constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 

propunerea tehnică. 

 

1. Obiectul achiziţiei se referă la servicii de cercetare în vederea studierii, proiectării, 

realizării, testării şi livrării unui sistem capabil să realizeze urmărirea automată a 

unei ţinte selectate pe baza analizei imaginii video.  

2. Activităţile se vor finaliza în maximum 8 luni de la semnarea contractului de 

achiziţie de servicii. 

3. Activităţile de cercetare se vor solda cu realizarea şi predarea către beneficiar a 

următoarelor livrabile (cerinţe minime):  

- 1 placă electronică; 

- specificaţia tehnică a plăcii de videotracking; 

- programele sursă ale componentelor programabile din compunerea plăcii; 

- documentaţia electrică a plăcii: scheme electrice, fişiere electronice pentru realizare 

cablaje. 

Aceste livrabile sunt considerate ca minime şi vor asigura posibilitatea 

beneficiarului de a multiplica prin fabricare, a dezvolta sau a integra sistemul de 

videotracking în alte sisteme. Lista livrabilelor specifice unei oferte se vor anexa la 

propunerea financiară. 

4. Anexat la propunerea financiară se va prezenta şi un calendar al principalelor 

activităţi propuse a se desfăşura pe perioada contractului. 

5. Cu 30 de zile înainte de terminarea contractului, prestatorul va propune 

beneficiarului un proiect de plan de testare de acceptanţă pentru verificarea 

parametrilor tehnici ale rezultatelor activităţilor de cercetare. Acceptanţa şi recepţia 

rezultatelor cercetării se vor realiza pe baza planului de testare pus de comun acord. 

6. Garanţia acordată livrabilelor este de 1 an.  

7. În perioada de garanţie la solicitarea beneficiarului, prestatorul va asigura cel puţin 

o activitate de corecţie/up-grade a soluţiei tehnice/software pentru înlăturarea unor 

eventuale erori sau defecte care nu au putut fi depistate la acceptanţa produsului. 

8. Prestatorul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru utilizarea în cadrul 

activităţilor contractuale a unor articole patentate sau proprietare. 

 

9. Specificaţii tehnice: 

9.1 Sistemul de realizare tracking pe imagine video va realiza cel puţin următoarele 

funcţii: 

- interfaţare pentru semnal video digital; 

- stabilizare imagine video; 

- filtru de preprocesare imagine cu aparametrii selectabili; 

- utilizare selectabilă de algoritmi pentru realizare urmărire; 

- realizare de bucle PID cu parametrii selectabili pentru comanda unui servo 

drive de acţionare pe 2 axe, pe baza semnalului de eroare în poziţie a ţintei 

urmărite. Semnalul de comandă va fi digital. 

- opţiune BIT; 

9.2 Preprocesare: 



   
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” – 

co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

Pag. 9 din 18 
 

- Realizare histograma imagine video; 

- Selecție dintre următoarele tipuri de filtre pentru detecție, bazate pe analiza 

histogramei imaginii: 

 Filtru de binarizare imagine pe logică pozitivă (F1); 

 Filtru de binarizare imagine pe logică negativă (F2); 

 Filtru de binarizare imagine pe intervale (F3); 

- Implementarea unui algoritm pentru detecția obiectelor mobile din imagine 

(F4), simultan cu oricare dintre F1, F2, F3. 

- Construcția vectorului de deplasare a imaginii și realizarea următoarelor 

funcțiuni, bazate pe parametrii acestui vector: 

 Stabilizarea imaginii; 

 Detecția obiectelor mobile din imagine; 

9.3 Implementarea cel puțin a următoarelor metode de realizare “tracking”: 

 Metoda centrului de greutate spatial (M1); 

 Metoda centrului de greutate energetic (M2); 

 Metoda corelației de fază (M3); 

 Metoda corelației de amplitudine (M4); 

Metodele M3 si M4 vor putea fi selectate împreună cu oricare dintre metodele 

M1 și M2, implementând astfel o metodă combinată; 

9.4 Generarea automată a unui semnal de eroare (poziția țintei urmărite față de 

direcția de vizare a sistemelor video); 

9.5 Inserarea de caractere grafice în imagine: tracking gate, date; 

9.6 Interfețe fizice pentru comunicații date: 

- 2 x RS232C – viteza maximă 115 200 bps; 

- 2 x RS422 – viteza maximă 115 200 bps; 

- x Ethernet 10/100 Mps (RJ-45); 

9.7 Semnal video ieșire: Video complex, 1Vp-p – 625/525 linii CCIR, codat 

conform PAL sau NTSC, alb/negru; 

9.8 Alimentarea cu tensiune: 
- Sistemul va fi alimentat la o sursă de tensiune = 5 Vcc (±5%); 

- Curentul absorbit în stare operațională = 4.5 A (maxim); 

9.9 Caracteristici mecanice: 

Sistemul se va încadra fizic într-o anvelopă spațială de 100 x 100 x 60 mm. 
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SECTIUNEA III 

 

FORMULARE 
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Formular A 

 

OFERTANTUL 

 

_________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către:_________________________________ 

(denumirea beneficiarului şi adresa) 

 

 

 

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 

Contractului __________________________________________________________ noi 
      (denumirea contractului) 

____________________________________________________________ vă transmitem  
   (denumirea ofertantului şi adresa) 

alăturat oferta ce conţine documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea 

financiară. 

 

Avem speranţa că oferta noastră este admisibilă şi vă satisface cerinţele. 

 

 

Data completării: 

 

 

Cu stimă, 

 

Operator economic, 

 

___________________ 

(semnătura autorizată) 
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Denumire ofertant  FORMULAR  B 

Date de identificare: CUI 

Date de contact: adresă/telefon/fax 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind conflictul de interese pe parcursul derulării procedurilor de achiziţie 

Subsemnatul ............................, în calitate de reprezentant legal al  SC ........................... deţinând 

funcţia de ......................................., declar pe proprie răspundere că, pentru procedura de achiziţie pentru 

acordarea contractului “Servicii de cercetare pentru realizarea sistemului de videotracking”, efectuată 

în cadrul proiectului cu titlul: “Sistem Integrat Mobil de Supraveghere”, având ID 1163, SMIS 37320, 

Contract de finanţare nr. 348/26.03.2012, nu se înregistrează conflictul de interese, aşa cum este el definit în 

art. 14 
(1

 din Ordonanţă de urgenţă nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 

acestora, publicată în MO nr. 461 din 30 iunie 2011. 

 

 

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, conform 

Codului Penal, art. 292 cu privire la falsul în declaraţii.  

    

 

Data           Reprezentant legal  

.................................    

.........................  

  

                                                 
1
 ART. 14 

    (1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat 

au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui 

conflict de interese, şi anume a situaţiei în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi 

ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine 

pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.   
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Denumire ofertant                FORMULAR  C 

Date de identificare: CUI 

Date de contact: adresă/telefon/fax 

 

FORMULAR DE OFERTA 

Către  

SC ELECTRO OPTIC SYSTEMS  SRL 

    Domnilor, 

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul, ....................................................... reprezentant al 

ofertantului ......................................................................, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și 

cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm “....................” pentru suma de 

.......................................... lei,  la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de 

..................................... lei. 

 

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ......... zile (durata în litere și în cifre), 

respectiv până la data de ..................... și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând 

înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

3. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă 

de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între 

noi. 

4. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastrî este stabilitî ca fiind câștigătoare să oferim 

garanție de 1 (un) an pentru livrabilele ofertate. 

5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o 

puteți primi. 

Anexe : 1. Lista livrabilelor contractului 

 2. Graficul derulării activităţilor contractului. 

 

 

 

Data ........................... 

....................................... în calitate de reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 

........................................................ 

Semnatura și ștampila ....................................................... 
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SECTIUNEA IV 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
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CONTRACT DE ACHIZIŢIE SERVICII DE CERCETARE PENTRU 

REALIZAREA SISTEMULUI DE VIDEOTRACKING 

nr. 13 din  09.08.2012 

 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

    

1. _________________________________________________, cu sediul în 

_______________________________, Tel. ____________, Fax ____________ 

înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ________________, cod unic de înregistrare nr. 

______________ reprezentată prin dl. _______________________, în calitate de 

PRESTATOR, 
2. S.C. ELECTRO OPTIC SYSTEMS S.R.L. cu sediul în București, str. Coman 

Ion nr. 7B, sect.5, tel. 021.457.45.92, fax 021.457.45.92, înregistrată sub nr. J40/4662/2007 

la Registrul Comerțului, Cod Unic de Înregistrare nr. RO21293841 reprezentată prin 

Director General, Ioan Sorin COJOCARU, în calitate de BENEFICIAR. 

    

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de cercetare în vederea 

realizării unui sistem de videotracking. 

Livrabilele contractului sunt cele precizate în Anexa 1 la prezentul contract. 

Art. 2. DURATA CONTRACTULUI 

Activităţile care urmează a se derula în cadrul contractului sunt cele prevăzute în 

Anexa 2 la contract. 

Perioada maximă de timp în care trebuie să se definitiveze toate activităţile prevăzute 

în Anexa 2 este de 8 luni de la semnarea contractului. 

Art. 3. VALOAREA CONTRACTULUI 

Valoarea  estimată a contractului plătibilă Prestatorului de către Beneficiar este de 

___________ lei fără TVA. 

În vederea executării plaţii Prestatorul este obligat să prezinte beneficiarului 

următoarele documente: 

factura fiscala; 

proces verbal de recepţie calitativă; 

proces verbal de predare primire a livrabilelor contractului. 

Plata serviciilor prestate se va face în tranşe, pe măsura derulării activităţilor în 

cadrul proiectului, în baza rapoartelor de activitate elaborate de Prestator şi transmise spre 

aprobare Achizitorului, a facturilor emise şi a proceselor verbale de recepţie cantitativă şi 

calitativă a serviciilor prestate. 
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Art. 4.  DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

Documentele contractului sunt: 

- caietul de sarcini; 

- oferta; 

- acte adiţionale (dacă este cazul). 

Art. 5. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 

- să respecte și să aducă la îndeplinire obiectul și prevederile prezentului contract, în 

termenele şi condiţiile stabilite prin prezentul contract şi/sau documentele acestuia.  

- să realizeze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea 

cuvenite angajamentului contractual asumat, la un nivel calitativ corespunzator 

cerințelor BENEFICIARULUI; 

- să organizeze prestarea serviciilor pe toata durata contractului în conformitate cu 

graficul de derulare a acestora, asigurând buna desfăşurare a tuturor activităţilor 

prevăzute de contract; 

- pentru realizarea obiectului contractului, PRESTATORUL se va asigura că 

serviciile sunt îndeplinite la cel mai înalt nivel calitativ, în concordanță cu legislația 

și normativele în vigoare. 

- la finalizarea contractului va restitui toate materialele primite care au fost necesare 

pentru realizarea obiectului contractului. 

- prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), în legătură 

cu serviciile achiziţionate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu 

excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea 

caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

   Art. 6. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

- să recepţioneze serviciile în termenele convenite; 

- să plătească PRESTATORULUI contravaloarea serviciilor prestate, în termen de 

30 zile de la primirea documentelor de plată. 

Art. 7.  RECEPŢIE, INSPECŢII ŞI TESTE 

Beneficiarul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa modul de 

prestare a serviciilor pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din cerinţele 

caietului de sarcini. 

Beneficiarul are obligaţia de a notifica, în scris, Prestatorului, identitatea 

reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 

Cu 30 de zile înainte de terminarea contractului, prestatorul va propune 

beneficiarului un proiect de plan de testare de acceptanţă pentru verificarea parametrilor 

tehnici ale rezultatelor activităţilor de cercetare. Acceptanţa şi recepţia rezultatelor 

cercetării se vor realiza pe baza planului de testare pus de comun acord. 
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Dacă vreunul din serviciile inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, 

achizitorul are dreptul să îl respingă, iar Prestatorul are obligaţia, fără a modifica preţul 

contractului de a lua toate măsurile în vederea remedierii deficiențelor.   

Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi 

limitat sau amânat datorită faptului că serviciile au fost inspectate şi testate de către 

Prestator, cu sau fără participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior prestării lor.  

Art. 8. CLAUZA DE EXCLUSIVITATE 

PRESTATORUL se obligă să nu transmită, parţial sau în totalitate, unei terţe părţi 

rezultatele activităţilor care constituie obiectul contractului. Din momentul efectuării 

plăţilor acesta devine proprietatea exclusivă a BENEFICIARULUI care poate beneficia de 

acesta fără restricţii şi fără nici o altă obligaţie faţă de furnizor.  

Art. 9.  ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 

Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt 

posibil de la data semnării prezentului contract. 

Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în 

termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării 

serviciilor. 

În cazul în care orice motive de întârziere, ce nu se datorează Prestatorului sau altor 

circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului 

de către Prestator, îndreptăţesc Prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a 

serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, 

perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 

Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul nu respectă graficul de 

prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. 

Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul 

părţilor, prin act adiţional. 

În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 

execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita 

penalităţi Prestatorului. 

Art. 10.  AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate 

în propunerea financiară, anexă la contract. 

Preţul contractului nu se actualizează.  

Art. 11.  AMENDAMENTE  

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

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 

circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii contractului. 
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Art. 12. LITIGII 

Litigiile de orice fel dintre părţile contractante vor fi soluţionate pe cale amiabilă sau, 

dacă aceasta nu este posibilă, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti şi de drept 

comun. 

Art. 13. FORŢA MAJORĂ 

Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor contractante, intervenită după data 

semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia este considerată ca forţă majoră 

şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în 

sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, calamităţi etc. 

Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 10 zile 

de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră. 

După încetarea cazului de forţă majoră, partea care l-a invocat, îşi va relua obligaţiile 

contractuale în termen de 3 zile şi va anunţa cealaltă parte. 

Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi 

încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invoca va suporta toate daunele provocate 

celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. 

Art. 14. REZILIEREA CONTRACTULUI 

Se poate cere de către oricare dintre părţile contractante, în cazul neîndeplinirii 

culpabile a obligaţiilor de către cealaltă parte, cu o notificare prealabilă în termen de 15 

zile. 

Art. 15. DISPOZIŢII FINALE 

Modificarea ulterioară a clauzelor stipulate în prezentul contract este admisă numai 

cu acordul ambelor părţi şi se va realiza prin act adiţional. 

Prezentul contract a fost încheiat azi _____________, în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 

  

Următoarele anexe fac parte integrată din prezentul contract: 

Anexa 1 –  

Anexa 2 – 

 

        

PRESTATOR,        BENEFICIAR, 

 S.C. ELECTRO OPTIC SYSTEMS S.R.L.  

 

______________________     _________________________ 

IOAN SORIN COJOCARU 


