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CONTRACT DE FURNIZARE  
Nr. ____ din  ______ 

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 furnizare de produse, între: 

Art.1 Părţi contractante 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE , cu sediul social in loc. Bistrița, str. 

General Grigore Bălan, nr.36A, jud. Bistrița Năsăud, cod unic de înregistrare 22920167, cont nr. 

RO50TREZ24A650401710102X, deschis la Trezoreria Bistrița, reprezentată prin director IACOB 

LUCICA MARICICA , în calitate de Achizitor, pe de o parte  

 

si 

S.C _____________________________ , cu sediul in str. _______  , Bl ______, judeţul 

__________, telefon/fax __________, cont trezorerie _____________________ reprezentat prin 

_____________, funcţia director, în calitate de furnizor, a intervenit prezentul contract 

 Art.2 Definiţii 
    În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

    a) contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în 

scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care 

are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; 

    b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite 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 şi 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 livrării 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) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul de 

sarcini şi în propunerea tehnică; 

    g) 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 şi serviciilor poate fi distinctă de 

naţionalitatea furnizorului. 

    h) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 

    i) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în 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, embargo, 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 din părţi; 

    j) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
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I.Clauze obligatorii 

Art.3 Obiectul contractului 

3.1.Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv sa vândă și să livreze la sediul achizitorului 

un Cazan de otel in condensatie. 

3.2 Produsul va avea specificatiile tehnice minime prevăzute în caietul de sarcini și va fi 

livrat în termenul convenit în prezentul contract. 

Art.4. Prețul contractului 

     4.1.Preţul total al contractului plătibil furnizorului de către achizitor este de ……………..lei, 

din care________lei  prețul fara TVA, la care se adauga TVA_______lei. 

     4.2.Prețul contractului  este exprimat în lei  și este ferm. Nu se acceptă actualizarea sau 

revizuirea prețului contractului. 

Art.5. Durata contractului 
     5.1.Durata prezentului contract începe de la data semnării acestuia de către ambele părți și 

acoperă și perioada de garanție acordată produsului conform art.14., pct.14.2 

 Art.6.Executarea contractului 

           6.1.Executarea contractului incepe de la data semnării acestuia de către ambele părți. 

           6.2.Furnizorul  are obligația de a livra produsul  în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la 

semnarea contractului de către ambele părți. 

Art.7. Documentele contractului 
7.1. - Documentele contractului sunt: 

a) contractul propriuzis 

b) oferta financiară; 

            c) caietul de sarcini; 

 d) acte adiționale dacă există; 

            e) alte documente (daca este cazul); 

Art.8. Obligatiile furnizorului 
8.1.Furnizorul se obliga sa furnizeze produsul la standardele si/sau performantele prezentate 

in caietul de sarcini; 

8.2.Furnizorul se obligă să furnizeze produsul in termenul convenit prin contract. 

8.3.Furnizorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamații și actiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

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

utilajele folosite pentru sau în legătură cu  produsul achiziționat și 

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcin întocmit de către achizitor. 

8.4.Furnizorul se obligă să asigure buna funcționare a produslui în perioada de garanție 

conform art.15 pct.15.1 si 15.2 din prezentul contract. 

8.5.Obligațiile furnizorului stabilite prin prezentul contract se completează cu cele prevăzute 

în caietul de sarcini și în legislația specifică. 

Art.9. Obligatiile achizitorului 
      9.1. Achizitorul se obligă să receptioneze produsul in termenul convenit. 

   9.2. Achizitorul se obligă să plătească pretul produsului în maxim 30 zile de la primirea 

facturii. Factura se va emite după semnarea fără  obiecțiuni , a procesului verbal de recepție.  

    Art.10. Sancțiuni pentru deîndeplinirea culpabilă a obligațiilor și rezilierea 

contractului 

10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu își indeplinește obligațiile asumate, 

atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penlități, o sumă echivalentă cu 

dobănda legală penalizatoare calculată potrivit art.3.alin 2^1 din Ordonanța Guvernului nr.13/2011 

privind dobânda legală remuneratorie și pealizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale din domeniul bancar cu modificările și completările 

ulterioare. 

10.2. În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termen de 30 de zile  de 
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la expirarea perioadei stabilite prin contract, atunci acestuia  îi revine obligația de a plăti, ca 

penalități, pentru suma neachitată, dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3 alin 2^1 din  

Ordonanța Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru 

obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale din domeniul bancar 

cu modificările și completările ulterioare. 

10.3.Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din părți, în mod 

culpabil, dă dreptul părții lezate de a pretinde plata de daune-interese în condițiile prevederilor 

art.1535-1536 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil rep. cu modifcările și completările 

ulterioare. 

10.4.Prezentul contract se poate rezilia, de drept, în situația în care obligațiile asumate prin 

prezentul contract sunt nerespectate de către una din părți,  în mod culpabil. 

10.5,Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractual, printr-o notificare scrisă 

adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă aceasta din urmă dă faliment, cu condiția ca 

această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despagubire pentru 

furnizor. 

10.6. În toate cazurile, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinită până la data denuntării unilateral a contractului. 

 

II. Clauze specific 

 

 Art.11. Recepție și verificări 

11.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsul 

pentru a verifica conformitatea lui cu caietul de sarcini. 

11.2.Recepția produsului se efectuează în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data livrării, 

în prezența reprezentantului furnizorului, la sediul achizitorului. 

11.3.Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificațiilor din caietul de sarcini, 

achizitorul are dreptul să-l respimgă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica părețul 

contractului, de a înlocui produsul refuzat. 

11.4.Dreptul achizitorului de a inspecta,testa produsul și dacă este necesar, de a respinge, nu va 

fi limitat sau amânat datorită faptului că produsul a fost inspectat și testat de furnizor, cu sau fără 

participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestuia la destinația finală. 

11.5.Prevederile clauzelor 11.1. – 11.5. nu îl vor absovi pe furnizor de obligația asumării 

garanțiilor sau a altor obligații prevăzute în contract. 

11.6.În urma efectuării recepției, se va întocmi Proces verbal de recepție, semnat de o comisie 

(alcătuită din minim 2 persoane) numită, din partea achizitorului și de reprezentantul legal 

împuternicit al furnizorului. 

Art.12. Ambalarea 

12.1. Furnizorul are obligaţia de a ambala produsul pentru ca acesta să facă faţă, fără limitare, la 

manipularea dură din timpul transportului şi tranzitului în aşa fel încât să ajungă în bună stare la 

destinaţia finală. 

12.2.Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare în vederea 

protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea ahizitorului. 

    Art.13.Livrarea și documentele care însoțesc produsul 

   13.1.Furnizorul are obligaţia de a livra produsul la destinaţia finală indicată de achizitor, 

respectând termenul comercial stabilit. 

   13.2. Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsul: 

    a) avizul de expediţie; 

    b) declaraţie de conformitate; 

    c) certificatul de calitate; 

    d) certificatul de garanţie; 

  13.3.Certificarea de către achizitor a faptului că produsul a  fost livrat  se face după recepție, prin 

semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor 
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pentru livrare. 

  13.4.Livrarea produsului se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 

prevederile clauzelor  de recepție  a produsului , prevazut la pct.11.7. 

 13.5.Transportul produsului se asigură de către  furnizor în mod gratuit, conform ofertei, la 

locația menționată de către achizitor. 

 Art.14. Perioada de garanție acordată produsului 

14.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract este nou, 

nefolosit, sigilat si marcat de producător. 

14.2. Perioada de garanţie acordată produsului de către furnizor este de minim 2 ani. 

Perioada de garanţie a produsului, începe cu data semnării procesului verbal de recepție, prevăzut la 

pct.11.7. 

14.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 

reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 

            14.4. La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea 

sau - în cazul în care se constată că produsul furnizat nu este conform cu specificațiile tehnice 

menționate în ofertă - de a înlocui produsul în maxim  30  de zile, fără costuri suplimentare pentru 

achizitor. Produsul care în timpul perioadei de garanţie îl înlocuieste  pe cel defect beneficiază de o 

nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.     
14.5. 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. 

Art.15. Service si întreținere în perioada de garanție 

15.1.În perioada de garanție, furnizorul se obligă să asigure remedierea unei defecțuni în 

maxim 2 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către achizitor, remedierea se va face  la 

sediul achizitorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, produsul se va transporta la sediul 

furnizorului de către acesta. 

15.2.Pentru intervențiile mai lungi de 2 zile lucrătoare, furnizorul va asigura înșocuirea 

produsului, cu unul identic (nou cu aceleași caracteristici tehnice) pe toată perioada intervenției. 

După fiecare intervenție, produsul va fi resigilat. Intervenția va fi confirmată de un 

reprezentant al achizitorului, într-un Proces verbal de constatare și remediere a defecțiunilor. 

Art.16. Amendamente 

Pe durata derulării contractului, părțile contractante au dreptul de a conveni modificarea 

unor clauzelor contractuale, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care 

lezează interesele comerciale legitime ale acostora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului. 

Art.17.Întârzieri în îndeplinirea contractului 

17.1.Furnizorul are obligaţia de a îndeplini obligațiile în termenul convenit prin contract. 

17.2.Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare, 

acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea termenului de livrare care 

se face cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional. 

17.3. - Cu excepţia prevederilor clauzei de forta majora şi în afara cazului în care achizitorul este de 

acord cu o prelungire conform clauzei 17.2, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 

achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului, potrivit prevederilor clauzei 18. 

Art.18. Forța majoră 

18.1.Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

18.2.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

18.3.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. 

18.4.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
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vederea limitării consecinţelor. 

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

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

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

Art.19 Soluționarea litigiilor 

19.1. 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. 

19.2. Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi 

furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita 

soluționarea de către instanțele judecătorești de la locul executării contractului. 

Art.20. Limba care guvernează contractual 

 Limba care guvernează contractual este limba română. 

 Art.21. Comunicări 
21.1.Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mai cu condiția 

confirmării comunicării. 

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

momentul primirii. 

  Art.22. Legea aplicabilă contractului 
22.1.  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Art.23. Dispozitii finale 
23.1. Prezentul contract a fost incheiat la sediul autorității contractante, azi 

_________________ in 2(doua) exemplare originale cate unul pentru fiecare parte contractanta. 

 

 

 

 

 

 

 

               ACHIZITOR,                                                          FURNIZOR, 

Scoala Gimnaziala Stefan Cel Mare                                SC __________________ 

Director,                                                                              Director general, 

Prof. IACOB LUCICA MARICICA,                              ______________________ 

                                                                                            Director vanzari, 

                                                                                            _______________________ 

 

 

 

 

 

 

Școala Gimn. Ștefan Cel Mare                                        Furnizor, 

Nr._______/______________                                         Nr._________/_____________ 

 

 

 

 

 

 


