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CONTRACT DE FURNIZARE 
 

Nr. ______ / ____________ 
 
1.Preambul 
 
În temeiul prevederilor art.7 alin.5 din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale 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 s-a încheiat prezentul contract de prestare servicii,  

 

Intre 

 
Școala Gimnazială „ȘTEFAN CEL MARE” cu sediul in Bistrița, str.General 

Grigore Bălan nr.36/A, cod unic de inregistrare fiscală 22920167, cont bancar 

RO50TREZ24A650401710102X  deschis la Trezoreria Municipiului Bistrița,  

reprezentată  prin doamna Iacob Lucica Maricica, având funcția de director și Marcoie Ana, având 

funcția de  contabil șef, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte 

 

și,  

___________ cu sediul in loc. ____________, str. _______nr. ________jud________telefon/fax 

_________  ,  numar de înmatriculare ân Registrul Comerțului _________,având  cod fiscal  

________  ,avand cont deschis la Trezoreria. _________, nr. ___________________________, 

reprezentata  prin  ____________, avand funcția de __________ în calitate  de FURNIZOR, pe 

de alta parte. 

 
 
2. Definiţii:  

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

Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

caietul de sarcini - descriereaobiectivă a produselor, serviciilor sau lucrărilor necesare autorităţii 

contractante. Conţine în mod obligatoriu specificaţii tehnice. 

contract- reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.  

Destinaţie finală- locul unde Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 

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, revolutii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare 

a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. 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 din părţi; 

preţul contractului- preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

 produse - echipamentele, materialele, produsele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

prezentul contract şi pe care Furnizorul are obligaţia de a le furniza Achizitorului prin contract; 

 mentenanță - ansamblul tuturor acțiunilor tehnice, administrative și de management, în timpul 

ciclului de viață al unui echipament/sistem, destinate pentru menținerea sau restabilirea acestuia 

într-o stare în care să-și poată îndeplini funcția impusă (necesară) 

termenii comerciali de livrarevor fi interpretațiconform  INCOTERMS 2010 – Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC). 

zi- zicalendaristică;  

h. an - 365 de zile. 
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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 dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

CLAUZE OBLIGATORII 

 

4. Obiectul principal al contractului:   

4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să monteze și să asigure punerea în 

funcțiune a unui ”Sistem de alarmare antiefracție” conform caietului de sarcini și a caracteristicilor 

tehnice solicitate, împreună cu documentația tehnică aferentă, avizată conform legislației în 

vigoare. Achiziția mai sus-menționată va include proiectarea, furnizarea, montarea și punerea în 

funcțiune a sistemului, precum și asigurarea mentenanței echipamentelor, în conformitate cu 

prevederile prezentului contract. 

4.2. Sistemul de alarmare antiefracție va fi livrat, respectiv instalat la sediu al Scolii Gimnaziale 

Stefan Cel Mare situata in loc. Bistrita, str. G-ral Grigore Balan, nr. 36A, jud. Bistrita Nasaud  

4.3. Furnizorul trebuie să asigure implementarea sistemului în toate etapele până la recepția finală, 

fără întreruperea/perturbarea funcționalității sistemelor cu care intră în legătură. 

        

5. Preţul contractului: 

5.1. Preţul contractului, respectiv preţul pe care Achizitorul trebuie să-l achite Furnizorului, este 

de _________ lei, total din care _______________ lei fără TVA, la care se adaugă TVA în 

valoare de _________lei. 

 

6. Durata contractului: 

6.1. Durata prezentului contract este de 4 săptămâni de la data semnării contractului de către 

ambele părţi și se extinde pe toată perioada de garanție acordată sistemului, perioadă ce nu poate fi 

mică de 24 de luni de la data punerii în funcțiune a sistemului . 

 

7. Executarea contractului: 

7.1. Executarea contractului începe după semnarea lui de către ambele părţi. 

7.2. Furnizorul are obligaţia de a livra, proiecta, monta și pune în funcțiune sistemul în termen de 

4 săptămâni de la data semnării contractului de către ambele părți, conform graficului de livrare și 

montaj, care se constituie în anexă la prezentul contract. 

 

8. Documentele contractului: 

8.1. Documentele contractului sunt: 

       a) caietul de sarcini; 

       b) oferta  financiara; 

       c) acte adiţionale, dacă există; 

       d) graficului de livrare și montaj; 

       e) alte anexe la contract. 

 

9. Obligaţiile principale ale Furnizorului: 

9.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produse/echipamente, noi, neutilizate, care corespund 

standardelor europene aferente fiecărui tip de echipament în parte. Toate materialele trebuie 

însoțite de certificate de calitate și conformitate. 

9.2. Furnizorul se obligă să asigure proiectarea, furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a 

sistemului care face obiectul prezentului contract în termenul convenit și la locația specificată 

anterior. 

9.3. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele specificate în 

caietul de sarcini. 
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9.4. Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror: 

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

intelectuală (brevete, mărci înregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 

utilajele folosite pentru/sau în legătură cu produsele 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. 

 

10.  Obligaţiile principale ale Achizitorului: 

10.1.  Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele/sistemul de accesîn termenul convenit.  

10.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul produsului către Furnizor în 15 de zile de la data 

semnării și acceptării de către Achizitor a procesului-verbal de punere în funcțiune a 

echipamentelor. 

10.3. Factura se va emite, după recepția fără obiecțiuni a sistemului. 

 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor și rezilierea contractului: 

11.1.  În cazul încare, din vina sa exclusivă, Furnizorul: 

            i.  – nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate 

ii. – îşi îndeplinește necorespunzător obligaţiile asumate 

            iii.- își îndeplineşte cu intârziere obligaţiile asumate 

atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului penalităţi calculate la valoarea 

contractului rămasă de executat/executată necorespunzător/executată cu întârziere. 

11.2. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termenul prevăzut la art. 10.2., 

atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti penalităţi de intârziere pentru suma neachitată. 

11.3. Penalităţile prevăzute la art. 12.1 şi 12.2 se calculează potrivit art. 3, alin. 2^1 din  Ordonanţa 

Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii 

băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar cu 

modificările şi completările ulterioare. 

11.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-

interese în condiţiile prevederilor art. 1535-1536 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil 

republicat cu modificările şi completările ulterioare. 

11.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 

adresată Furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 

această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 

Furnizor.  

11.6. În toate cazurile, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

CLAUZE SPECIFICE 

 

12. Garanţia de bună execuție:  Nu este cazul 

 

 

 

13. Recepţie, inspecţii şi teste: 

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

/echipamentele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din caietul de sarcini. 

13.2. În cazul în care vreunul din produsele/echipamentele inspectate sau testate nu corespunde 

specificațiilor tehnice solicitate, Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul care are și 

calitatea de executant are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a înlocui 

produsele/materialele refuzate. 

13.3. Recepţia finală se efectuează la sediul Achizitorului din str. G-ral Grigore Balan, nr. 36A, 

prin punerea în funcțiune a sistemului de alarmare antiefracție și consemnarea constatărilor într-un 

proces-verbal de recepție. 
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13.4. Neconformitatea calitativă a produselor /echipamentelor livrate şi recepţionate va putea fi 

constatată în orice moment din interiorul termenului de garanție al acestora dacă respectiva 

necomformitate calitativă nu putea fi constatată la momentul livrării.  

13.5. În urma efectuării recepţiei cantitative şi calitative, se va întocmi un proces verbal de 

recepţie. 

 

15. Livrarea şi documentele care însoţesc produsul/echipamentele: 

15.1. La finalizarea montării sistemului și punerea în funcțiune a acestuia Furnizorul are obligaţia 

de a preda Achizitorului: 

      - Proiectul și avizul IPJ BN; 

      - Instrucțiunile de utilizare a sistemului; 

      - Software-ul necesar funcționării echipamentelor instalate; 

      - Documentele care atestă punerea în funcțiune a sistemului și instruirea personalului utilizator 

desemnat de către Achizitor; 

      - Declaraţie de conformitate și Certificate de calitate și conformitate ale echipamentelor și 

produselor parte componentă a sistemului (acolo unde este cazul); 

      -  Certificatele de garanție; 

      - Jurnalul de service al sistemului 

 

16. Servicii:  

16.1. Furnizorul va asigura instruirea, la sediul Achizitorului, a personalului utilizator desemnat de 

Achizitor. 

 

17. Perioada de garanţie acordată produsului: 

17.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul/echipamentele furnizate prin contract sunt 

noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate 

prin contract nu vor avea niciun defect şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale de 

funcţionare. 

17.2. Perioada de garanţie acordată sistemului/produsului de către Furnizor este de minim 24 luni 

de la data punerii în funcțiune/data recepției pe bază de proces verbal de recepție. 

17.3. Pentru perioada de garanție Furnizorul va prezenta, la momentul recepției,  un plan de 

mentenanță cu intervale de timp stabilite pentru inspecția și verificarea stării de funcționalitate a 

sistemului.  

17.4. În afara termenelor stabilite  prin planul de mentenanță în perioada de garanție, Furnizorul va 

răspunde solicitărilor Achizitorului ori de câte ori se constată/semnalează defecțiuni ale 

echipamentelor sau neconformități ale sistemului.  

 

18. Ajustarea preţului contractului: 

18.1. Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează 

18.2. Prin excepție, în conformitate cu prevederile art.164 alin.(4) și (5) din H.G. nr. 395/2016,  în 

cazul în care au loc modificări legislative a căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea 

costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, acesta va fi ajustat doar în măsura 

strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 

 

19. Amendamente:  

19.1. Pe durata îndeplinirii contractului, părţile contractante au dreptul, 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. 

 

20. Subcontractanți:  - Nu este cazul 
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21. Cesiunea:  

21.1. Conform contractului se poate face conform prevederilor art. 1315 - art. 1320 din Legea nr. 

287/2009, republicată, privind Codul civil. 

 

22. Întârzieri în îndeplinirea contractului: 

22.1. Furnizorul are obligaţia de a-şi îndeplini obligaţiile în termenul convenit prin contract. 

22.2. Dacă, pe parcursul îndeplinirii contractului, Furnizorul nu respectă termenul/graficul de 

livrare, acesta are obligaţia de a notifica întârzierea, în timp util, Achizitorului; modificarea 

termenului/ graficului de livrare se poate face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

22.3. 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 Furnizorului penalităţi. 

 

23. Forţă majoră: 

23.1.  Forţă majoră este constatată de o autoritate competentă. 

23.2. Forţă majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

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

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

23.4. Partea contractantă care invocă forţă 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. 

23.5. 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 că vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

24. Soluţionarea litigiilor: 

24.1. Achizitorul şi Furnizorul vor face 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. 

24.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Furnizorul nu reuşesc 

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

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la locul executării contractului. 

 

25 Limba care guvernează contractul: 

25.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

26. Comunicări: 

2.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

26.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

26.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, 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. 

Prezentul contract, împreună cu anexele sale, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere 

verbală dintre acestea, anterior şi ulterior încheierii lui. 

 

Prezentul contract se încheie azi, _____________,  în 2 (doua) exemplare, cate un exemplar pentru 

fiecare parte. 

 

 

ACHIZITOR,                    FURNIZOR, 


