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CONTRACT DE FURNIZARE 

nr. 4941 data 16.05.2022 

 
 
 
1. PĂRȚILE SEMNATARE 
 
Instituţia Prefectului Judeţul Galati cu sediul în Galati strada Domneasca nr. 56, Cod 
poştal 800008 telefon/fax 0236/312100/417218 cod unic de înregistare 3127450 cod IBAN 
RO63TREZ30623510120XXXXX Trezoreria Galati, reprezentatǎ prin Prefect Gabriel-
Aurelian Panaitescu în calitate de beneficiar, pe de o parte 
 
şi  
 
MONDO COMPUTERS S.R.L. cu sediul în Galați, str. Barboși nr. 55, bl. K1, ap. 58, punct 
de lucru în Galati, bl. P4, parter, telefon 0744999952, e-mail: mnicol@mondocomputers.ro,  
înregistrată la Registrul Comerțului J17/680/2002, cod fiscal 14830330, cont  bancar 
RO72TREZ3065069XXX001957 deschis la Trezoreria Galati, reprezentată prin 
Administrator, Dorin Popa, în calitate de furnizor, pe de alta parte. 
 
 
Având în vedere: 
a) rezultatului procedurii de „cumpărare directă”, publicată pe site 
(https://gl.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/46/2022/05/20220502_Scrisoare-
de-intentie.pdf) prin scrisoare de intenţie/invitație de participare nr. 4419/02.05.2022, 
cât și pe SEAP prin anunț de publicitate în nr. ADV1288865, cu termen limită de depunere 
a ofertelor în data de 04.05.2022 ora 15.30 desfășurată conform prevederilor art. 43 alin 2 
din Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, având ca obiect achiziția de „Sistem de 
supraveghere video (inclusiv servicii proiectare sistem, livrare echipamente, cu 
instalare și instruire personal)”; 
b) prevederile Legii nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;  
c) dispozițiile Hotărârii nr. 395/2016 din 2 iunie 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,   
se încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
 
2. DEFINIŢII  
2.1.     Pe parcursul executării prezentului contract, următorii termeni vor fi interpretaţi 
astfel: 
a) contract – prezentul contract şi toate anexele sale; 
b) achizitor şi contractant – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract; 
c) preţ – sumă de bani plătibilă contractantului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru obligațiile îndeplinite cantitativ și calitativ pe parcursul executării prezentului contract,  
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d) produse – bunurile cuprinse în anexa la prezentul contract, pe care contractantul se 
obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
e) servicii – servicii proiectare sistem de supraveghere, serviciile aferente livrării 
produselor, respectiv ambalare, transport, asigurarea mărfii până la destinaţie, instalare, 
testare și punere în funcțiune cât și servicii de instruire personal. 
f) standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în 
fişele tehnice ale produselor; 
g) destinaţie finală – locul unde contractantul are obligaţia de a livra produsele, în 
prezenţa reprezentanţilor ambelor parţi. 
h) garanţia de bună execuţie a contractului – garanţia care se constituie de către 
contractantul în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și de 
instalare în perioada convenită, a contractului – NU ESTE CAZUL; 
i) forţa majoră – un eveniment mai presus de voinţa părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia dintre părţi; 
j) zi – zi calendaristică; an – 365 de zile; 
k) întârzierea în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani – 
neefectuarea plăţii  la termenul stabilit prin contract sau prin lege, în condiţiile art. 3, alin. (1) 
şi ale art. 8, alin. (1) din Legea nr. 72/2013; 
l) suma datorată – sumă care ar fi trebuit să fie plătită în termenul contractual sau 
legal de plată şi alte sume menţionate în factură sau în cererea echivalentă de plată;   
m) dobândă penalizatoare – dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru 
neîndeplinirea obligaţiei asumate. 

 
 

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 lucrătoare dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
3.3.    Termenii și expresiile rubricate la articolul 2.1. au caracter enumerativ, dar nu 
limitativ, ele completându-se cu dispozițiile art. 3.1 din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice. 
3.4.    Clauzele se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă din 
ansamblul contractului 
 
4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI  
4.1. În baza prezentului contract contractantul se obligă să furnizeze  „Sistem de 
supraveghere video (inclusiv servicii proiectare sistem, livrare echipamente, cu 
instalare și instruire personal)”, în cantităţile, tipurile şi la preţurile prevăzute în caietul de 
sarcini și propunerea tehnică și financiară, precum şi cu respectarea tuturor celorlalte 
obligaţii asumate prin prezentul contract. 
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4.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze „Sistem de supraveghere video (inclusiv servicii 
proiectare sistem, livrare echipamente, cu instalare și instruire personal)”,  conform 
specificațiilor din Anexa 1 şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 
 
5.      PREŢUL CONTRACTULUI  
5.1. Preţul contractului, respectiv preţul pentru furnizarea efectivă a produselor este de 
28000 lei, la care se adaugă 5320 lei TVA 19%, rezultând un preţ total de 33320 lei. 
5.2.    Preţul produselor este ferm şi nemodificabil pe întreaga durată de valabilitate a 
prezentului contract şi include costurile pentru servicii proiectare sistem de supraveghere, 
serviciile aferente livrării produselor, respectiv ambalare, transport, asigurarea mărfii până 
la destinaţie, instalare, testare și punere în funcțiune cât și servicii de instruire personal. 
 
6. DURATA CONTRACTULUI  

6.1. Durata prezentului contract este de 30 de zile lucrătoare, 16.05.2022 - 29.06.2022. 
Contractantul se obligă să furnizeze produsele (cu serviciile antemenționate incluse) până la 
data de 29.06.2022, dată care reprezintă termenul de finalizare al contractului. 
6.2. Efectele juridice generate de prezentul contract încetează dupa expirarea garantiei 
produsului de 24 de luni de la receptia sistemului. 
 
7. INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI  
7.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de ambele părţi, conform articolului 
31.6. 
7.2. Contractantul are obligația să furnizeze „Sistem de supraveghere video (inclusiv 
servicii proiectare sistem, livrare echipamente, cu instalare și instruire personal)”,de la 
semnarea contractului de către ambele părți pana la data de 29.06.2022. 
 
8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
8.1.     Documentele justificative ale contractului sunt: 

a) caietul de sarcini; 
b) oferta tehnică și oferta financiară 

8.2. Documentele anexate contractului sunt: 
a) Anexa 1 „Sistem de supraveghere video (inclusiv servicii proiectare sistem, livrare 
echipamente, cu instalare și instruire personal)”, ce fac obiectul prezentului contract. 
 
9. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI 
9.1.   Contractantul se obligă să furnizeze “Sistem de supraveghere video (inclusiv servicii 
proiectare sistem, livrare echipamente, cu instalare și instruire personal)”, la standardele 
şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, în conformitate cu cerinţele 
prevăzute în caietul de sarcini. 
9.2.    Contractantul se obligă să furnizeze produsele în perioada specificată la 6.1, fiind de 
drept în întârziere în cazul nerespectării termenului de livrare. Astfel, în caz de neexecutare 
a obligațiilor, achizitorul are dreptul de a opta între rezoluţiune de plin drept, conform art. 
21.1., lit. (c), cu incidența penalităților de întârziere, procentual cu prejudiciul cauzat și 
obligarea contractantului la executarea contractului. 
9.3.     Contractantul se obligă să execute cu bună-credință obligațiile asumate prin 
prezentul contract de furnizare, coroborate cu prevederile caietului de sarcini și cu 
obligațiile asumate prin oferta tehnică și financiară. 
9.4.      Contractantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
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i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de produsele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu furnizarea efectivă a produselor 
achiziţionate; 
şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente neîndeplinirii sau 
îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 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 recepţioneze produsele  în termenul convenit, conform 
prevederilor art. 13. 
10.2. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către contractant, în lei, prin ordin de 
plată, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data recepţiei.  
10.3. Plata produselor livrate se va efectua pe baza următoarelor documente: 

a) Proces verbal predare-primire cantitativa, respectiv calitativa, semnate fara obiectiuni 
de catre parti 

b) Factura fiscală 
c) Certificat de garantie 

 
11. SANCŢIUNI PRIVIND NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 
11.1. În cazul în care furnizorul nu-şi îndeplineşte la timp obligaţiile contractuale sau le 
îndeplinește necorespunzător, acesta datorează penalităţi pentru fiecare zi de întârziere în 
cuantum de 0,1 % din valoarea obligaţiei neîndeplinite sau îndeplinite necorespunzător, 
calculate de la data la care trebuia să-şi îndeplinească obligaţia până la data îndeplinirii 
obligaţiei. 
11.2. În cazul în care achizitorul nu-şi îndeplineşte obligaţia de plată la termenul prevăzut 
în contract la art. 10.2., acesta are obligaţia de a plăti dobândă penalizatoare pentru fiecare 
zi de întârziere, în cuantum de 0,1%, din plata neefectuată. 
11.3. Penalitățile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract. 
11.4.   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. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI – nu este cazul 
 
13. RECEPŢIA PRODUSELOR  
13.1. Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor se va face la destinația finală, Galați, 
Str. Domnească nr. 56, în prezenţa reprezentanților ambelor părţi, pe baza documentelor 
de însoţire a mărfii prevăzute la art. 15.2. La adresa antemenționată vor fi realizate și 
serviciile de instalare, conform proiectului realizat si aprobat, testare, punere în funcțiune și 
instruire. 
13.2. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, 
achizitorul are dreptul să îl respingă, iar contractantul are obligația, fără a modifica prețul 
contractului de a înlocui produsele refuzate. 
13.3. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi 
limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de contractant, 
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cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la 
destinația finală. 
13.4. Prevederile clauzelor 13.1 - 13.4 nu îl vor absolvi pe contractant de obligația asumării 
garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract. 
 
14. AMBALARE ȘI MARCARE  
14.1. (1) Contractantul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, 
fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la 
temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul 
transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația 
finală. 
(2) În cazul ambalării greutăților și volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde 
este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilitaților de 
manipulare grea în toate punctele de tranzit. 
14.2. Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor 
respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele 
suplimentare. 
14.3. Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare 
protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 
 
15. LIVRAREA ȘI DOCUMENTELE CARE ÎNSOȚESC PRODUSELE 
15.1.  Contractantul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de 
achizitor, respectând termenul maxim de livrare. 
15.2.    Contractantul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele, doar 
după prestarea integrală a serviciilor aferente livrării: 
a) factura fiscală; 
b) proces verbal de punere în funcţiune. 
 
15.3.   Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face după 
recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe 
documentele emise de contractant pentru livrare. 
15.4.   Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor de recepție a acestuia, doar după prestarea integrală a serviciilor 
aferente livrării. 
 
16. ASIGURĂRI  
16.1. Contractantul 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 de livrare convenit.  
 
17. SERVICII 
17.1. Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, contractantul are obligația de a presta și 
serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica prețul contractului și anume, servicii 
proiectare sistem de supraveghere, serviciile aferente livrării produselor, respectiv 
ambalare, transport, asigurarea mărfii până la destinaţie, instalare, testare și punere în 
funcțiune cât și servicii de instruire personal. În situația unor licențe software instalate 
necesare funcționării sistemului, acestea vor fi în proprietatea beneficiarului. 
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18. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ PRODUSELOR; 
18.1. Garantia echipamentelor va fi de minim 24 luni și va fi executata la sediul 

beneficiarului. Furnizorul va respecta condițiile minimale ale asigurării serviciilor de 
reparatii și întretinere prevăzute în caietul de sarcini. 

 
19. AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI  
19.1.  Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor contractantului sunt cele 
declarate în oferta financiară. 
19.2.   Preţul contractului este ferm şi nemodificabil pe toată durata de îndeplinire a 
acestuia.  
 
20. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI  
20.1. Contractantul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada asumată 
prin prezentul contract. 
20.2. O întârziere a livrării mai mare de 30 de zile calendaristice dă dreptul achizitorului de a 
solicita penalităţi contractantului sau de a constata incidența pactului comisoriu expres 
prevăzut de articolul 1553 Cod Civil, conform căruia, în caz de neexecutare, contractul se 
poate considera desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi vreo altă 
formalitate prealabilă. 
 
21. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
21.1.   Prezentul contract poate înceta de drept: 
a) prin ajungerea la termen; 
b) prin acordul de voinţă al părţilor; 
c) prin rezilierea contractului de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 
în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, de către cealaltă 
parte.  
 
22. REZILIEREA CONTRACTULUI  
22.1. Rezilierea prezentului contract nu va avea efect asupra obligaţiilor deja scadente între 
părţile contractante. 
22.2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau 
dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de 
achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a 
denunţa unilateral contractul în una dintre următoarele situaţii:   
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar 
fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legii nr. 
98/2016;   
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului respectiv, având în vedere o 
încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost 
constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.   
 
23.    CESIUNEA 
23.1.  Contractantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate 
prin Contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al Autorității contractante. 
23.2. Cesiunea nu va exonera Contractantul de nici o responsabilitate privind garanția sau 
orice alte obligații asumate prin Contract. 
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23.3. Contractantul este obligat să notifice Autoritatea contractantă, cu privire la intenția de 
a cesiona drepturile sau obligațiile născute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte 
doar dacă toate părțile convin asupra acesteia. 
23.4. În cazul în care drepturile și obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt 
preluate de către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu 
titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, contractantul poate să cesioneze 
oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, doar 
cu acceptul prealabil scris din partea Autorității contractante. În astfel de cazuri, 
Contractantul trebuie să furnizeze Autorității contractante informații cu privire la identitatea 
entității căreia îi cesionează drepturile. 
23.5. Orice drept sau obligație cesionat de către Contractant fără o autorizare prealabilă din 
partea Autorității contractante nu este executoriu împotriva Autorității contractante. 
23.6. În cazul încetării anticipate a Contractului, Contractantul principal cesionează 
Autorității contractante contractele încheiate cu Subcontractanții. 
 
24. FORŢA MAJORĂ 
24.1 Forța majoră și cazul fortuit exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării 
parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu 
prevederile art. 1.351 din Codul civil. 
24.2. Forța majoră și cazul fortuit trebuie dovedite. 
24.3. Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația să o aducă la cunoștință 
celeilalte părți, în scris, de îndată ce s-a produs evenimentul. 
24.4. Partea care a invocat forța majoră sau cazul fortuit are obligația să aducă la 
cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârșit. 
24.5. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
24.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare 
de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
25. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
25.1. Achizitorul şi contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, fie prin tratative directe fie în conformitate cu prevederile Legii 196/2006, orice 
neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului. 
25.2. Dacă, după 15 zile calendaristice de la începerea acestor tratative, achizitorul şi 
contractantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. 
 
26. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
26.1.    Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
27. COMUNICĂRI 
27.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 
27.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
27.3.  Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, 
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
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27.4.  Părţile se obligă să comunice în scris una alteia, în termen de 10 (zece) zile de la 
data producerii, orice modificare intervenită în datele de identificare ale societăţii, 
schimbarea sediului social, numere de telefon etc.   
 
28. AMENDAMENTE 
28.1. Pe durata de derulare a contractului, părţile contractante au dreptul de a conveni 
modificarea clauzelor prevăzute în cadrul acestuia, prin act adiţional, excepţie făcând preţul 
contractului şi numai în măsura în care această modificare nu presupune modificări 
substanţiale ale elementelor / condiţiilor stabilite prin prezentul contract şi / sau nu vizează 
modificarea unor elemente care au stat la baza întocmirii propunerii tehnice şi financiare, 
elemente care au fost esenţiale în atribuirea prezentului contract, şi a căror modificare este 
de natură să creeze premisele încălcării prevederilor  Legii nr. 98/2016 din 19 mai 2016 
privind achiziţiile publice. 
 
29. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI  
29.1.   Contractul va fi interpretat conform actelor normative în vigoare din România. 
 
30. CLAUZA PENALĂ 
30.1. În cazul în care prezentul contract este desființat în conformitate cu prevederile 
articolului 21.1 lit. c), contractantul se obligă să plătească achizitorului daune compensatorii 
în cuantum de 50% din valoarea contractului.  
 
31. DISPOZIȚII FINALE 
31.1. Contractantul este de acord ca datele personale, așa cum sunt definite de către Legea 
cu privire la protecția datelor din România să poată fi stocate și procesate de către achizitor 
în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date.  
3.2. Fiecare Parte îşi exprimă acordul liber şi serios de a încheia prezentul Contract, cu 
intenţia de a-şi asuma toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în acesta şi de a executa 
întocmai toate prevederile acestuia.  
31.3. Părțile declară și garantează că au cunoștință despre împrejurările reale de încheiere, 
executare, modificare sau încetare a prezentului contract, că au luat la cunoștință și înțeleg 
pe deplin toate prevederile cuprinse în prezentul contract și își asumă riscul de eroare și 
impreviziune, că prestațiile asumate în baza prezentului contract sunt echivalente și 
echitabile, că sunt informate cu privire la legislația aplicabilă contractului, consimțământul 
părților, dat pentru încheierea și executarea prezentului contract, fiind valabil și neviciat. 
31.4. Părţile, cât şi persoanele care le reprezintă, declară că au capacitatea juridică, 
puterea şi autoritatea de a semna prezentul contract, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare aplicabile. 
31.5. Prin semnarea prezentului Contract, fiecare Parte confirma, în mod expres, faptul că a 
înţeles şi acceptă fiecare şi toate prevederile sale, pe care le consideră echitabile, astfel 
cum prevăd disp. art. 1203 Noul Cod Civil. 
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31.6. Părţile au înţeles să încheie astăzi, 16.05.2022,  prezentul contract în două exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
Institutia Prefectului Judetul Galati, 
 

MONDO COMPUTERS S.R.L., 

Prefect,                                                                                            Administrator, 
Gabriel-Aurelian Panaitescu 
 
 
 
 

                   Dorin Popa 

  
Control financiar preventiv,  
Florentina Munteanu 
 
 

 

  
  
  
Serviciul juridic,  
 
 
 

 

 
 
Întocmit, 

 

Consilier achiziții publice,  
Bogdan-Valentin Buzescu  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 
Anexa 1 
 
Specificații tehnice „Sistem de supraveghere video (inclusiv servicii proiectare sistem, 
livrare echipamente, cu instalare și instruire personal)”, conform caietului de sarcini și 
propunerii tehnice: 
 
Nr. 
crt. 

Echipament - Caracteristici Unitate de 
măsură 

Cant. 

1.  Network Video Recorder 16 canale HIKVISION DS-7616NXI-I2/16P/S 
AcuSense Series NVR 

 Suporta camere de orice rezoluție pana la 12 Megapixel pe fiecare 
canal 

 Redare playback: 2ch @ 12MP (20fps) / 4ch @ 8MP (25fps) / 8ch @ 
4MP (30fps) 

 160Mbs banda procesare pe intrare 
 256Mbs banda procesare pe iesire 

 Compresie H264, H265, H265+, MPEG4 

 Maxim 128 conexiuni remote simultane 

 2 Ieșiri video simultane (HDMI 4K si VGA fullHD 1080p) 

 1 Intrare Audio analog / 1 Iesire Audio analog 
 4 Intrări Alarma analog / 1 Iesire Alarma analog 

 1 Port USB 2.0, 1 Port USB 3.0 

 1 Port retea gigabit, Switch 16 Porturi PoE 

Buc 1 

2.  Hard Disk Drive 8TB, 7200rpm WD Purple™ Pro WD8001PURP Buc 2 
3.  Cameră de supraveghere cu IP HIKVISION DS-2CD2T83G2 AcuSense 

Fixed Bullet Network Camera 
 Senzor imagine : 1/2.8" Progressive Scan CMOS 

 Tehnologie de captură pe timp de noapte : ColorVu sau echivalent 
 Focalizare : fixă 

 Lentilă : 2.8mm 

 Apertură : F1.0 

 Rezoluție maximă : 3480 × 2160 

 Compresie video : Main stream: H.265+/H.265/H.264+//H.264, sub-
stream: H.265 /H.264/MJPEG, third stream: H.265/H.264 

 Client : iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-4500, iVMS-5200 sau 
echivalent 

 Web Browser : Plug-in required live view: IE8+, Chrome 41.0-44, 
Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11; Plug-in free live view:Chrome 45.0+, 
Firefox 52.0+ 

 Alarmare : Motion detection, video tampering detection, network 
disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error 

 Alimentare : POE 

 Capacitate de ajustare a poziției : Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, 
rotate: 0° to 360° 

 Rezistență la apă și praf : IP67 

Buc 13 

4.  Soluție de stocare backup de tip Network Attached Storage, 2 HDD 8TB 
(incluse) QNAP TS-231K, 2-bay 

Buc 1 

5.  Uninterruptible Power Supply UPS nJoy Argus 3000, 3000VA/1800W, LCD 
Display, 8 IEC C13 cu Protectie, Management, rack 2U 

Buc 1 
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 Capacitate 3 KVA  
 Conexiuni : serial, USB, LAN 

 Posibilitate de gestionare prin rețea 

 Tip baterie : plumb-acid 

 Timp de încărcare: 3h 

 Durată de viață baterie : 3-5 ani 

 Display LCD pentru monitorizare stare 
6.  Rack 6U cu pereți metalici, ventilat, dotat cu 4 ventilatoare, ușă tranaparentă 

cu yală Braun Group WMF6U 
Buc 1 

7.  Sistem de calcul all-in-one Lenovo IdeaCentre 3 27ITL6 cu procesor Intel® 
Core™ i5-1135G7 pana la 4.20 GHz, Tiger Lake, 16GB DDR4, 512GB SSD 
M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe, Intel Iris Xe Graphics, No OS 
Procesor Intel core I5 – 4 cores, 8 threads, frecvență 4GHz sau echivalent 
Display 27” 
Memorie RAM 16Gb 
Memorie SSD 512GB 

Buc 1 

 

 
 
Institutia Prefectului Judetul Galati, 
 

MONDO COMPUTERS S.R.L., 

Prefect,                                                                                                                  Administrator, 
Gabriel-Aurelian Panaitescu 
 
 
 

                   Dorin Popa 

  
Control financiar preventiv,  
Florentina Munteanu 
 

 

  
  
  
Serviciul juridic,  
 
 

 

 
 
Întocmit, 

 

Consilier achiziții publice,  
Bogdan-Valentin Buzescu  
  
 
 


