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Contract de furnizare produse  

 
Nr. ...................  data    .............................................. 

din Registrul Unic de Contracte 
 

 
In temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare şi a Hotărârii de Guvern 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 cu modificarile si completarile ulterioare, s-a încheiat 
prezentul contract de furnizare produse, între: 

 
1. Părţile Contractatnte 
1.1 MUNICIPIUL ONEŞTI, persoană juridică de drept public, în conformitate cu dispoziţiile art. 96 alin. 1  din  O.U.G. nr. 
57/2019  privind Codul administrativ, denumită autoritate contractantă, având sediul în B-dul Oituz, nr. 17, Localitate Onesti, 
Judet Bacau, telefon/fax 0234.324243/ 0234.313911, cod fiscal 4353250, cont TREZORERIA ONEŞTI nr. 
RO67TREZ24A705000710130X, reprezentat legal prin PRIMAR – Victor Laurențiu Neghină, în calitate de ACHIZITOR, pe de 
o parte, 
şi  
1.2    ........(se completeaza dupa adjudecare) ............  denumită operator economic,  cu sediul ȋn ......................................,  
telefon ...................., e-mail ...................., număr de înmatriculare  ........................., cod fiscal  ……………….,  cont  trezorerie  
……………………………….,   reprezentată prin  …………………….., funcţia…………………….  în calitate de,  în calitate de 
FURNIZOR, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale. 
b. achizitor şi Furnizor - părţile contractante aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil Furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi 
corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. 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, care este diferit, prin caracteristicile sale de 
bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale.  
e. destinaţie finală - locul unde Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
f. standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea tehnică; 
g. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC). 
h. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie de către Furnizor în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea 
cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.  
i. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul 
încheierii contractului şi care face imposibilă furnizarea produselor 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 din părţi; 
j. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  
k. conflict de interese: înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea Furnizorului de a exprima o opinie profesională 
obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului orice motiv în 
legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Furnizorului. Aceste restricţii sunt 
de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi controlul Furnizorului. 
l.  zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
 
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 calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 
3.3 Trimiterile la actele normative includ si modificările si completările ulterioare ale acestora, precum si  orice alte acte normative 
subsecvente. 
3.4 În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, 
legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract vor rămâne neafectate, iar părtile vor 
depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte si/sau modificări care ar conduce la acelasi rezultat legal si/sau economic care s-
a avut în vedere la data încheierii contractului. 
3.5 Clauzele contractuale susceptibile de mai multe întelesuri se interpretează coroborat cu toate documentele contractului si în 
conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice actualizata si a altor acte normative date în aplicarea acesteia. 

Clauze obligatorii 
4. Obiectul contractului 
4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze si  livreze punȃnd la dispozitia autoritatii contractante un număr de 270 Banci  - Municipiul 
Onesti, in perioada convenita si in conformitate cu specificatiile din Caietul de Sarcini nr.59404/06.10.2022, astfel: 
- 270 banci cu structura din metal si rigle de lemn de culoare alba , cu lungime de 1800 mm si inaltimea cuprinsa intre 950-1000 ; 
4.2  Achizitorul se obligă să achiziţioneze şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 
 
5. Prețul contractului 
5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor furnizate, plătibil furnizorului de către achizitor, este 
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de …………(se completeaza dupa adjudecare).................................. lei, care se compune din: 
 

Nr. 

 Crt. 

Denumire produs Cantitate Unitate 

masura 

Pret unitar 

fara TVA 

Valoare totala 

fara TVA 

0. Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 5=(col 3 x col 4) 

 

1. 

 

Banca  270 

 

Buc   

2. TOTAL (lei fara TVA)     
 

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata TVA in cuantum de …………(se completeaza dupa adjudecare).................................. 
In final, pretul total va fi de …………(se completeaza dupa adjudecare)..................   lei cu TVA. 
5.2 Valoarea totala a contractului cuprinde:  
a) contravaloarea elementelor de joacă menționate mai sus; 
b) contravaloarea tuturor elementelor necesare pentru montaj; 
c) contravaloarea serviciilor de consultanta privind elementele componente ale produselor furnizate, inclusiv consultanta despre 
montarea acestora; 
d) contravaloarea transportului produselor la sediul beneficiarului. 
5.3 Prețul contractului este ferm și nu se ajustează din punct de vedere economic, astfel cum este stabilit prin prezentul contract și în 
condițiile prevăzute în mod expres de Lege. 
 
6. Durata contractului 
6.1 Contractul începe să  producă efectele de la data semnării de către părţi și pana la finalul perioadei de garantie a produselor. 
6.2 Termenul de furnizare a  produselor ce fac obiectul prezentului contract este de maxim 3 luni  de la data menționată în ordinul de 
începere.  
6.3 În situația sistării furnizarii din motive neimputabile părților contractante, durata de furnizare se decalează în mod corespunzător. 
 
7. Documentele contractului 
Documentele contractului sunt: 

a) propunerea tehnică a .... (se completeaza dupa adjudecare)........; 
b) propunerea financiară a .... (se completeaza dupa adjudecare)........;; 
c) documentatia de atribuire (inclusiv clarificări); 
d) Garanția de bună execuție; 
e) Contractele cu subcontractanții (dacă e cazul); 
f) Procesele-verbale de recepție a produselor; 
g) caietul de sarcini nr.59404/06.10.2022;  
h) alte documente, după caz. 

 8. Standarde 
 8.1.  Produsele furnizate în baza contractului vor respecta  
a) cerintele de calitate impuse prin sistemul de management al calitatii declarat ca implementat, aliniate la standardul international – 
Sistemul de management al calitatii 
b) standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică, respectiv în caietul de sarcini. 
8.2.  Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate 
în ţara de origine a produselor. 
 
 
9. Obligatii privind - masuri de protectia muncii si de prevenire a incendiilor 
9.1 Furnizorul are obligația de a respecta normele de protecție a muncii, protectia sociala şi de prevenire și stingere a incendiilor.  
  
 
10. Caracterul public al contractului  
10.1.(1) Dosarul achizitiei publice are caracter de document public. 
(2) Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt clasificate prin acordul partilor sau protejate de un 
drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. 
(3) In cazul in care s-a precizat confidentialitatea anumitor clauze, o parte contractantă nu are dreptul de a face cunoscuta respectiva 
prevedere fara acordul scris al celeilalte parti, cu doua exceptii: 

- informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta; 
- parte contractantă a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 

 
 
11. Drepturi de proprietate intelectuală 
11.1. Furnizorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate 
etc.), în legătură cu produsele  achiziţionate si montate. 
şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din 
respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
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12. Obligaţiile principale ale furnizorului 
12.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele respectand standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, in 
caietul de sarcini.Furnizorul poate efectua furnizare partiala cu conditia ca in termenul stabilit in contract sa furnizeze toate 
produsele. 
12.2 Furnizorul se obliga sa respecte intru totul caietul de sarcini, parte integranta din prezentul contract.  
 
 
13. Obligaţiile principale ale achizitorului 
13.1 Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract, pe baza 
procesului verbal de  recepție calitativa si cantitativa fara obiectiuni, in termenul convenit. 
13.2  Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit, in conformitate cu prevederile art. 17 Recepţie, inspecţii 
şi teste. 
13.3 Achizitorul se obligă să plătească preţul către Furnizor în termen de 30 zile de la primirea facturii însoțită de recepția fără 
obiecțiuni a produselor furnizate de către acesta.  
13.4 Prezentarea cu date eronate a facturi spre decontare face să nu curgă termenul de plată, dacă beneficiarul sesizează furnizorul 
despre neregulile constatate și returnează factura în original furnizorului, în interiorul termenului de plată. Un nou termen de plată va 
curge de la prezentarea facturi de către furnizor cu date corecte, potrivit legii și contractului. 
13.5 Achizitorul se obligă să achite direct subcontractantului prețul pentru partea sa din produsele furnizate, numai în măsura în care 
a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare și dacă subcontractantul  își exprimă opțiunea în 
acest sens.  
13.8 Achizitorul își rezervă  dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului fără nici o 
compensație, cu condiția ca această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În 
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data 
denunțării unilaterale a contractului. 
 
 
14. Sanscțiuni si Daune 
14.1 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor se aplica pe perioada de valabilitate a contractului de  achizitie 
publica 
a)In cazul în care furnizorul, din vina sa exclusivă, nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are 
dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală egala cu nivelul ratei dobânzii de 
referinţa a Băncii Naţionale a României, plus 8 puncte procentuale/an din contravaloarea obligaţiilor neexecutate pentru fiecare zi de 
întârziere, pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor. 
 
 
14.2 Daune ce pot fi aplicate dupa expirarea valabilitatii contractului de achizitie publica 
a) Pentru neexecutarea totală a obligațiilor asumate și/sau care îi revin, furnizorul are obligația de a plăti achizitorului cu titlu de 
daune –interese, o sumă în cuantum de 200% din valoarea totală a contractului exprimată la art. 5 din acesta. 
b) În cazul în care executarea este numai parțială, dar este corespunzătoare, suma datorată potrivit art. 5 se calculează proporțional cu 
nivelul produselor care nu au fost furnizate, în cuantum de 100% din valoarea totală a contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor 
adiționale la acesta. 
c) În cazul în care executarea este parțială și totodată, necorespunzătoare, furnizorul datorează achizitorului, cu titlu de daune-
interese, o sumă în cuantum de 150% din valoarea totală a contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor sale adiționale.  
d) În situațiile prevăzute la literele a,b, c din prezentul articol, achizitorul nu este dator să probeze existența și/sau întinderea 
prejudiciului suportat (caracterul indemnitar al cluzei penale). Contravaloarea cotei procentuale prevăzute la litera a,b, și c din 
prezentul articol se deduce din valoarea contractului.  
 
 
15. Rezilierea și încetarea contractului  
(1) Încetarea  de drept a contractului are loc în momentul expirării termenului prevăzut la art. 6.2. 
(2) Rezilierea poate interveni  într-unul dintre următoarele cazuri: 
a) Furnizorul cedează, parţial sau integral, drepturile şi/sau obligaţiile generate de prezentul contract, către un terţ; 
b) Una dintre părţi intra în procedură de faliment în condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei. Părţile 
au obligaţia de a notifica celeilalte părţi intervenirea unei astfel de situaţii. În cazul în care una din părţi intră în procedura de faliment 
conform prevederile Legii nr. 85/2014, rezilierea  intervine de drept fără nici o altă formalitate prealabilă de la data pronunţării 
hotărârii judecătorului sindic; 
c) Furnizorul declara ca nu are capacitatea de a furniza produsele, de la data comunicării acestui fapt sau de la data constatării de 
către achizitor ca au trecut mai mult de 15 zile de când furnizorul nu a mai furnizat cel puţin una din  obligaţiile contractate; 
d) Nu îndeplineşte total sau parţial obligaţiile prevazute în contract cu plata daunelor-interese în sarcina furnizorului; 
(3)  Contractul poate  înceta și în următoarele situaţii: 
a) prin denunţarea unilaterală din partea autorităţii contractante, în perioada de valabilitate a acestuia, 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, în una dintre următoarele situaţii:  
b) Furnizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de 
atribuire potrivit  art.164-167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;  
c) 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.  
(4)  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au 
putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea 
contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 
(5) În cazul prevăzut la alin.(4) Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
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îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
 
 
 
 

Clauze specifice 
 
 

16. Garanţia de bună execuţie a contractului – Nu este cazul  
 
17. Recepţie, inspecţii şi teste 
17.1 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta si verifica produsele  pentru a verifica conformitatea lor cu 
specificaţiile tehnice din anexele la contract. Recepția cantitativă și calitativă a produselor se va face, în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare privind recepția produselor. Recepția produselor se va efectua de către autoritatea contractantă, în 
prezența unui delegat împuternicit de furnizor și va consta în : 

 verificarea integrității produselor; 
 verificarea caracteristicilor tehnice comparativ cu cele prezentate în caietul de sarcini; 
Toate produsele vor fi noi, nefolosite. Nu vor fi acceptate produse care nu respectă specificatiile tehnice descrise în caiet de 

sarcini. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate corespunzator se face după recepție, prin semnarea 
procesului –verbal de recepție. 
17.2 Inspecţiile  din cadrul recepţiei cantitative si calitative se vor face la destinaţia finală a produselor.  
17.3  Dacă vreunul din produsele inspectate nu corespunde  specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul, fără a 
modifica preţul contractului, are obligaţia de a înlocui produsul refuzat in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data respingerii. 
17.4  Dreptul achizitorului de a inspecta, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsul a 
fost inspectat de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestuia la destinaţia finală. 
17.5  Prevederile clauzelor 17.1-17.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în 
contract.  
17.6 Recepţia produselor se va face de către o comisie de receptie compusa din reprezentanţi ai achizitorului şi 
reprezentantul/reprezentantii furnizorului, astfel: 
-proces – verbal de predare primire si de recepţie, pentru achiziţia produselor.  
Recepţia se va face în termen de 5 zile de la furnizarea produselor. 
17.7  Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele se vor face la destinaţia finală a produselor. Recepţia se va face calitativ şi 
cantitativ de către o comisie de receptie.  
17.8  Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că 
produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestuia 
la destinaţia finală.  

 
 

18. Ambalare şi marcare 
18.1  (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul 
transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului 
şi depozitării, încât să fie asigurată integritatea la destinația finală. 

(2) Furnizorul va efectua ambalarea echipamentelor astfel incat sa asigure integritatea acestuia pe durata manipularilor, 
transportului si depozitarii. 

(3) Ambalajele vor fi marcate conform normelor internationale, astfel incat sa fie asigurata integritatea la manevre de 
manipulare si conditii meteorologice nefavorabile. 

(4) Furnizorul isi asuma riscurile pe care le implica transportul produselor  pana la destinatia finala indicata de catre 
Achizitor. 

(5) Transportul produselor se va asigura de catre furnizor, fara costuri suplimentare din partea autoritatii contractante. 
(6) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanţa mare până la 

destinaţia finală a produsului şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit. 
18.2  Ambalarea din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract.  
18.3 Toate materialele de ambalare a produsului, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de 
protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.  
18.4 Conform prevederilor legislaţiei specifice, produsele solicitate, vor fi ambalate şi sigilate de către producător, iar pe ambalajul 
acestora vor fi aplicate elemente de identificare şi de siguranţă şi se vor inscripţiona caracteristicile tehnice complete ale produselor. 

 
 
 

19. Perioada de garanție acordata produselor    
19.1 Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele  furnizate prin contract sunt noi, nefolosite şi încorporează toate îmbunătăţirile 
recente în proiectare şi structura materialelor, în afara cazului în care este prevăzut altfel în contract. De asemenea, furnizorul are 
obligaţia de a garanta că  produsele  furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau 
manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni 
sau omisiuni a Furnizorului şi că acesta va funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare. 
19.2 (1) Toate produsele   vor avea 12 LUNI garanţie.    Orice componenta lipsa sau stricata, constatata la receptia cantitativa, 
calitativa va fi inlocuita de Furnizor pe propria cheltuiala. In conditiile de garantie. Furnizorul are dreptul sa livreze produse 
alternative cu aceleasi performante sau mai bune, in niciun caz inferioare, numai cu acordul prealabil al achizitorului. 

(3) Perioada de garantie incepe de la data semnarii Procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa. 
(4) Furnizorul va asigura, pe cheltuiala sa, in perioada de garantie, asistenta tehnica constând în reparatii si remedeierea 

defectiunilor aparute din cauza defectelor de fabricatie. 
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(5) In perioada garantiei se vor asigura numai piese de schimb originale cu aceleași performanțe sau mai bune, în nici un caz 
inferioare, numai cu acordul prealabil al achizitorului. 

(6) Furnizorul trebuie sa asigure componente care sa inlocuiasca componentele defecte pe intreaga durata de reparatie a 
echipamentului. 

(7) In cazul survenirii unei defectiuni a produsului (in perioada garantiei), furnizorul va fi obligat sa-l repare pe cheltuiala sa, 
iar in situatia in care reparatia dureaza mai mult de 5 zile de la data solicitarii in scris de catre beneficiar,  furnizorul se obliga sa 
inlocuiasca în totalitate echipamentul defect cu altul nou, cu păstrarea, eventual creșterea, în nici un caz diminuarea caracteristicilor 
tehnice ale bunului original și cu o noua perioadaă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului si semnarii recepției 
calitative a produsului, in corelare cu cerintele din caietul de sarcini. 

(8) Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care Achizitorul a sesizat defectiunea 
echipamentului si pana la data repunerii acestuia in stare de functionare. Prelungirea termenului de garantie se va inscrie in 
certificatul de garantie de catre unitatile specificate de furnizor sau de catre reprezentantii acestuia. 

(9) Aceste termene se vor considera incepand de la anuntarea explicita si corecta din punct de vedere tehnic a defectului, cu 
exceptia zilelor nelucratoare, pentru care termenul se va decala corespunzator. 

(10) Se vor preciza unitatile care vor asigura garantia, nominalizandu-se unitatile care sunt abilitate a o presta. 
(11) Perioada de garanţie a produselor curge de la data recepției calitative si cantitative consemnate în procesul verbal de 

recepție. 
19.3  Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu 
această garanţie. 
19.4  La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada 
convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care, în timpul perioadei de garanţie, il înlocuieste pe cel defect 
beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.  
19.5  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 pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.  
19.6 În perioada de garanţie a produselor, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsele care se deteriorează, in conditiile de utilizare 
normale, daca deteriorarea nu este cauzata de vandalism, distrugere - cauze care nu tin de utilizarea normala a produselor.  
 
 
20. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
20.1  Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, in conditiile stabilite si respectând 
termenul comercial stabilit.  
20.2 Toate produsele vor respecta normele de siguranţa impuse de Comitetul European pentru Standardizare si HG nr. 435/2010 
privind regimul de introducere pe piaţă si de exploatare a echipamentelor pentru agrement, cu modificările și completările ulterioare. 
Conform prevederilor legislaţiei specifice, produsele solicitate, prin caietul de sarcini, vor fi ambalate şi sigilate de către producător, 
iar pe ambalajul acestora vor fi aplicate elemente de identificare şi de siguranţă şi se vor inscripţiona caracteristicile tehnice ale 
produselor. Orice componentă lipsă sau stricată constatată la recepția cantitativă, calitativă va fi înlocuită de furnizor pe propria 
cheltuială. 
20.3  La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris achizitorului numărul contractului, descrierea 
produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare. 
20.4  Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face după recepţie, prin semnarea  procesului verbal de 
recepție cantitativă și calitativă. 
20.5 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite specificatiile din Caietul de Sarcini si 
prevederile clauzelor de recepţie si a acestora, prin semnarea procesului verbal de receptie si testare prin semnare proces-verbal de 
receptie.  
 
 
21. Modalități de plată  
21.1 Plata produselor livrate se va face  dupa receptia cantitativa si calitativa,  a produselor ce fac obiectul prezentului contract, în 
termen de maxim 30 zile de la primirea  facturii. Se pot face plăți parțiale. 
21.2 Contractul nu va fi considerat încetat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care 
confirmă că produsele respectă cerinţele achizitorului. 
 
 
22. Servicii  
22.1  (1) Pe lângă livrarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii livrării acestora, fără a 
modifica preţul contractului. 
(2) Serviciile accesorii furnizării produselor sunt: transportul, inclusiv incarcarea si descarcarea produselor definite în prezentul 
contract.  
(3) Pe lângă serviciile prevăzute la alin.(2), furnizorul se obligă să presteze şi serviciile de asigurare a produselor livrate. 
22.2 Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze 
furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract. 
22.3  Furnizorul va specifica persoana sau persoanele care raspund de indeplinirea contractului – responsabilul de contract,  persoana 
care va raspunde solicitarilor beneficiarului in perioada de garantie. Se precizează datele de contact (adresa, nr. telefon, fax, e-mail). 
22.4 Interventiile pentru produsele deteriorate in conditii normale de utilizare, conform art.17.3, care nu se vor realiza in termenul 
precizat in caietul de sarcini si in prezentul contract, de la sesizarea beneficiarului si nici nu a fost inlocuit in acelasi termen cu un 
produs identic, dau dreptul achizitorului de a percepe furnizorului penalitatile prevazute la punctul 14.1., lit. a) din prezentul contract. 
 
 
 
23. Ajustarea preţului contractului 
23.1  Pentru produsele livrate plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
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23.2  Preţul contractului este ferm. 
  
 
 
24. Subcontractanţi 
24.1 Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, 
în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.  
24.2 (1) Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.  
(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la 
prezentul contract. 
24.3 (1) Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în 
ofertă, dacă aceştia solicită la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii lor în contract, 
produsele furnizate furnizorului potrivit contractului dintre furnizor şi subcontractant.  
(2) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când furnizarea produselor de către aceștia  este 
confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, furnizor şi subcontractant sau de achizitor şi 
subcontractant atunci când, în mod nejustificat, furnizorul blochează confirmarea prestarii obligaţiilor asumate de subcontractant. 
(3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(2) nu diminuează răspunderea furnizorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a 
contractului de achiziţie publică. 
24.4 (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
(2) subcontractantul este pe deplin răspunzător față de furnizorul de modul în care îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceştia nu îndeplinesc partea lor din contract. 
24.5 Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea 
subcontractantului nu modifica valoarea aferentă produselor furnizate , care va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei 
ca fiind subcontractată si se va face doar cu acordul prealabil al achizitorului. 
24.6 (1)Subcontractanţii  schimbati au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea 
prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către furnizor la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării. 
(2) Contractele de subcontractare şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul furnizării de către noii 
subcontractanţi. 
24.7  Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor 
situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică. 
 
 
 
25. Cesiunea si novatia 
25.1 Intr-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel contract,  cu exceptia cesiunilor 
prevazute în contract și actele normative in vigoare. 
25.2 Achizitorul poate urmări orice pretenţie la daune pe care furnizorul ar putea să o aibă împotriva terţului/terţilor 
susţinător/susţinători declarati pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm. In acest sens, se poate realiza o 
cesiune a drepturilor furnizorului către achizitor, cu titlu de garanţie. 
 
 
 
26. Forţa majoră 
26.1   Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
26.2  Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în 
care aceasta acţionează. 
26.3 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. 
26.4  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea 
acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
 
 
 
27. Clauza anticoruptie 
27.1. Furnizorul se obliga sa ia toate masurile necesare si rezonabile pentru a evita coruptia si mita. In consecinta, acesta nu va suferi, 
promite sau acorda si nu va determina un tert sa ofere, sa promita sau sa acorde, prin intermediul angajatilor, membrilor din 
conducerea acestora sau tertilor, beneficii  sau alte avantaje (respectiv numerar, cadouri de valoare sau invitatii care nu au in principal 
scopuri profesionale, cum ar fi evenimente sportive, concerte, evenimente culturale, vacante si alte asemenea) angajatilor sau 
membrilor din conducerea achizitorului, inclusiv rudelor acestora si altor persoane aflate in relatii stranse similar acestora. 
27.2. In cazul unei incalcari grave a prezentei clauze, achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral, instantaneu, contractul existent 
fara preaviz si fara interventia instantelor judecatoresti, respectiv are dreptul de a sesiza organele competente potrivit legii. 
 
28. Confidentialitatea Datelor  
28.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea Regulamentului European privind protectia datelor cu caracter 
personal (GDPR).  
 
 
29. Soluţionarea litigiilor 
29.1  Achizitorul şi Furnizorul vor depune 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. 
29.2  Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, 
fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze  de către instanţele judecătoreşti din România în a căror rază teritorială se află sediul 



DRAFT contract  

 7 / 7 
 

achizitorului, conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind Contenciosul Administrativ. 
 
 
 
30. Limba care guvernează contractul 
30.1  Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
 
31. Comunicări 
31.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
31.2  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii 
comunicării. 
 
32. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România 
 Părţile au înteles să încheie azi  .............2022, prezentul contract în 2 (două)  exemplare, din care 1 exemplar la achizitor şi 1 
exemplar la furnizor.     
 
 
                Achizitor,  
  MUNICIPIUL ONEŞTI   

                             Furnizor, 
      .. (se completeaza dupa adjudecare)....... 

 
                PRIMAR  
VICTOR LAURENTIU NEGHINA 
  
      

                         reprezentat prin, 
......... (se completeaza dupa adjudecare)....... 

 


