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Contract  de furnizare de produse 
nr.   data 

 
 

În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, 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 

 
1. Părţile contractante 
Intre: 
Autoritatea contractantă, MUNICIPIUL ONEŞTI, persoană juridică de drept public, cu sediul în 

Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud. Bacău, tel: 0234.324243, fax: 0234.313911, e-mail: primarie@onesti.ro, 
cod fiscal 4353250, cont bancar RO82TREZ06224660220XXXXX, deschis la Trezoreria Oneşti, 
reprezentat legal prin P R I M A R– ing. Gnatiuc Nicolae, denumit în continuare achizitor, pe de o parte  

şi  
SC .................................. SRL adresa sediului: ......................................................................, CUI 

..........................., Nr. de ordine la registrul comerţului: ............................, tel: ......................, fax 

......................, e-mail: ............................... cont IBAN  deschis la ............................................., 

............................, reprezentată prin ......................................., în calitate .................................... 
furnizorului 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. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 

prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
e. 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 si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului. 

f. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
g. standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în caietul de 

sarcini și în propunerea tehnică; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC). 
i). 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.  
j). 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; 

k). act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  
l). 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. 
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m).  zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
3. Interpretare 
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. 
Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică 

în mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 
 

4. Obiectul contractului 
4.1  Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv, să livreze produsele: 

                 Achizitie produse pentru realizarea iluminatului festiv. 
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 produsului furnizat la sediul 
Primăriei Municipiului Oneşti pentru Achizitie produse pentru realizarea iluminatului festiv :   

nr. Denumire produs caracteristici tehnice um cant 

1 cetina luminoasa 
brad 

putere 19 W, nr. leduri 250, lungime 5m, 
nr. maxim interconectabile 10, culoare 
led alb  

buc 20 

2 fulg dinamic 
putere 4,8 W, nr. fulgi 5, lungime 6 m, 
inaltime 0.5m, nr. max interconectabile 5, 
culoare led alb 

buc 15 

3 turturi luminosi 
putere 14.40 W, nr. leduri 192 (38 flash), 
lungime 4.2m, inaltime 0.8m, culoare led 
alb,culoare flash alb, culoare cablu alb 

buc 50 

4 lumina zapezii 

putere 8,7, nr. leduri 96/8, lungime 3m, 
inaltime 0.5 m, nr. max interconectabile 
15, culoare led albastru buc 30 

5 
Figurina 2 tip 
Banner 

putere 142 W, inaltime 1.32 m, latime 4 
m, siruri buc 4 

6 
Figurina 1 tip 
Banner 

putere 156.6 W, inaltime 1.30m, latime 
9m, siruri buc 4 

7 stelute 
interconectabile 

alimentare 230 V, putere 13,6W, 
diametru 80 cm, nr. leduri 270, lumina 
alb cald, IP44 

buc 100 

   8 

 
 
Figurina tip star 

putere 69.4 W, inaltime 2.5 m, latime 
1.30m, siruri buc           12 

plătibil furnizorului  de către  achizitor, este de  ................ lei, la care se adaugă T.V.A.  
6. Durata contractului 
6.1 Pentru perioada de furnizare a produsului durata este de maxim 5 (cinci) de la data incheierii 

contractului. 
7. Documentele contractului 
Documentele contractului sunt: 
 a) propunerea tehnică a ........................................; 
 b) propunerea financiară a ..................................... ; 
 c) documentatia de atribuire; 
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 d) garanția de bună execuție; 
 h) procesele-verbale de recepție a produselor; 
 i) caietul de sarcini nr. 54812/02.11.2017; 
j) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț ( dacă e cazul); 
 k) contractele cu subcontractanții (dacă e cazul);  
 l) acordul de asociere (dacă e cazul) ; 
m) alte documente, după caz. 
 8. Standarde 
  8.1.  Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor 

în propunerea sa tehnică. 
  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. Caracterul public al contractului  
9.1.(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 contractanta 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 contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 
10. Drepturi de proprietate intelectuală 
    10.1. 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.), 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. 
11. Obligaţiile principale ale furnizorului 
11.1 Furnizorul se obligă să furnizeze la spatiul Primariei Onesti din str. Perchiului nr.14 (Atelier 

Electric) Onesti, județul Bacău, produsul definit în prezentul contract, in conformitate cu cerintele caietului 
de sarcini si propunerea tehnica. 

11.2  Furnizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, certificate CE și cu respectarea standardelor românești în vigoare.  

11.3  Furnizorul se obligă să furnizeze produsul în perioada prevăzuta în propunerea 
tehnică/financiara, anexă la contract, în termenul prevăzut la art.6.  

11.4  Furnizorul se obliga sa predea certificatele sau declaratiile de conformitatea si garantie 
pentru produsul furnizat, prospecte, cărți tehnice, cataloage precum și toate documentele care să justifice în 
detaliu din punct de vedere tehnic acest lucru. 

11.5  Furnizorul are obligația de a respecta normele de protecție a muncii, protectia sociala şi de 
prevenire și stingere a incendiilor.  

 12. Obligaţiile principale ale achizitorului 
12.1 Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 

prezentul contract. 
12.2  Achizitorul se obligă să recepţioneze produsul în termenul convenit. 
12.3  Achizitorul se obligă să plătească preţul produsului către furnizor în termen de 30 zile la 

comunicarea facturii de către acesta.  
12.4  Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit către furnizor în termen de 30 de zile de la 

comunicarea facturii de către acesta, în funcţie de disponibilul din cont al achizitorului. 
12.5  Plata facturii se va realiza numai dupa receptia calitativa şi cantitativă a produsului, 

consemnata in procesul verbal de receptie, întocmit la sediul Primariei Municipiului Onesti din B-dul 
Oituz, nr.17, Onesti, judetul Bacau. 

 
13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
13.1  În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o 
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sumă în cuantum de  0,01% pentru fiecare zi de întârziere,  începând cu ziua imediat următoare termenului 
de scadenţă şi până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 

13.2  Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod 
culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat.  

13.3  Achizitorul își rezervă  dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată furnizorului fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, 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. Rezilierea și încetarea contractului  
(1) Încetarea  de drept a contractului are loc în momentul expirării termenului prevăzut la art. 6.  
(2) Rezilierea poate interveni numai 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) 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 din Legea privind achizitiile 
publice nr. 98/2016;  

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului 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 îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 
Clauze specifice 

 
15. Garanţia de bună execuţie a contractului – nu este cazul.  
16. Recepţie, inspecţii şi teste 
16.1 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta, verifica şi testa produsul şi 

funcţionalitatea acestora pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. 
Recepția cantitativă și calitativă a produsului se va face la la spatiul Primariei Onesti din str. Perchiului 
nr.14 (Atelier Electric) municipiul Onesti, județul Bacău, în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare privind recepția produselor. 

16.2 Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi  
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 

16.3 Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la 
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destinaţia finală a produsului.  
16.4  Dacă  produsul inspectat sau testat nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl 

respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia: 
a) de a înlocui produsul refuzat; sau 
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificaţiilor lui 

tehnice. 
16.5  Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat 

sau amânat datorită faptului că produsul a fost inspectat şi testat de furnizor, cu sau fără participarea unui 
reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestuia la destinaţia finală. 

16.6  Prevederile clauzelor 16.1-16.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor 
sau altor obligaţii prevăzute în contract.  

17. Ambalare şi marcare 
17.1  (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsul pentru ca acesta 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) 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. 

17.2  Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta 
strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract.  

17.3  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. Livrarea şi documentele care însoţesc produsul 
18.1  Furnizorul are obligaţia de a livra produsul la destinaţia finală indicată de achizitor, 

respectând termenul comercial stabilit.  
18.2  (1) La expedierea produsului, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât 

achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea 
produsului, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare. 

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsul  și anume: 
- factura fiscală; 
- avizul de expediţie; 
- dispoziţia de livrare; 
- certificatul de origine; 
- certificatul de calitate; 
- declaratie de conformitate pentru produs; 
- certificat de garantie, in limba romana; 
- manuale de utilizare si intretinere, prosepecte, cărți tehnice, cataloage, etc.  
- lista componentelor livrate. 
Toate documentele insotitoare vor fi in limba romana. 
18.3  Certificarea de către achizitor a faptului că produsul a fost livrat  parţial sau total se face 

după instalare, testare, inspecţie şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat 
al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 

18.4 Livrarea produsului se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor de recepţie a acestuia, testare si punere in functiune prin semnare proces-verbal de receptie si 
punere in functiune.  

19. Piese de schimb 
19.1. În perioada de garanţie a produselor furnizorul are obligaţia de a înlocui produsele care se 

deteriorează. 
• Conform prevederilor legislaţiei specifice, produsele solicitate, prin prezentul, 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. 

• Produsele vor fi livrate conform imaginilor din fişele tehnice, urmănd ca montajul lor să fie 
executat de beneficiar. 



6 

• Toate cheltuielile legate de remedierea eventualelor defecţiuni apărute în perioada de garanţie 
vor fi suportate de furnizor.(preluare, predare, reparaţii, transport). În cazul survenirii unor defecţiuni ale 
accesoriilor produselor în perioada de garanţie, furnizorul va fi obligat să le repare pe cheltuiala sa în 
maxim 72 ore de la sesizarea defecţiunii, iar în cazul în care reparaţia durează mai mult, va înlocui 
produsul cu unul funcţional , identic cu cel iniţial. 

• Produsele trebuie sa respecte urmatoarele Directive Europene  
1. Directiva de Compatibilitate Electromagnetica 2004/108/CE: SR EN 55015:2007+A1:2008+ 

A2:2009; SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010; SR EN 61000-3-3:2009. 
2. Directiva de Joasa Tensiune 2006/95/CE: SR EN 60598-1:2009+A11; SR EN 60598-2-

20:2010;  SR EN 62031:2009; SR EN 61347-2-13:2007; 
3. Directiva RoHS 
   20. Asigurări 
20.1  Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsul furnizat prin contract împotriva 

pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul 
comercial de livrare convenit.  

21. Modalități de plată  
21.1 Plata produselor livrate şi recepţionte se va face în termen de 30 zile de la comunicarea 

facturii. Nu se fac plăți în valută. 
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. Începere, finalizare 
22.1 Furnizorul are obligația de a începe furnizarea produselor după primirea ordinului de 

începere emis de autoritatea contractantă. 
22.2 Produsele furnizate în baza contractului, trebuie livrate în termenul convenit de părţi, termen 

care se calculează de la data menționată în ordinul scris emis de achizitor în acest sens, în condițiile 
caietului de sarcini și ale contractului.  

23. Servicii  
23.1  (1) Pe lângă livrarea efectivă a produsului, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile 

accesorii livrării produsului, fără a modifica preţul contractului. 
(2) Serviciile accesorii furnizării produsului sunt: transportul, inclusiv incarcarea si descarcarea, 

montarea, instalarea, punerea pe poziţie şi  în funcţiune şi configurarea produsului definite în prezentul 
contract. 

(3) Pe lângă serviciile prevăzute la alin.(2), furnizorul se obligă să presteze şi serviciile de 
asigurare a produsului  livrat, precum şi serviciul de instruire  cu caracter general a unui reprezentant al 
beneficiarului cu privire la modul de utilizare/exploatare al produsului. 

(4) Furnizorul se obligă sa obtina toate avizele necesare bunei functionari a produsului 
achizitionat. 

23.2. Furnizorul are obligaţia de a realiza montajul,  respectiv 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. 

23.3  Furnizorii vor specifica persoana sau persoanele care raspund de indeplinirea contractului – 
responsabilul de proiect, persoana/persoanele care vor instala produsul  in locul mentionat de beneficiar si 
persoana/persoanele care vor instrui reprezentantul beneficiarului cu privire la modul de utilizare si vor 
raspunde solicitarilor beneficiarului in perioada de garantie. Se precizeza datele de contact (adresa, nr. 
telefon, fax, e-mail). 

23.4  In cazul survenirii unei defectiuni a produsului ( in perioada garantiei), ofertantul va fi  
obligat sa-l repare pe cheltuiala sa, iar in situatia in care reparatia dureaza mai mult de 10 zile lucratoare,  
ofertantul se obliga sa inlocuiasca produsul cu unul identic (caracteristici tehnice) sau superior calitativ pe 
toata durata necesara efectuarii reparatiilor, conform caietului de sarcini. 

23.5  Interventiile care nu se vor realiza in termenul precizat in caietul de sarcini de la sesizarea 
beneficiarului şi nici nu a fost inlocuit in acelasi termen cu un alt produs identic, dau dreptul achizitorului 
de a percepe furnizorului penalitatile prevazute la pct.13.1. 

24. Perioada de garanţie acordată produselor 
24.1  Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract este nou, nefolosit de 
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ultimă generaţie 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  
produsul furnizat prin contract nu va 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. Garantia produselor ofertate va fi de 24 luni de la receptia acestora. 

24.2 (1) Perioada de garanţie acordată produsului de către furnizor este cea declarată în 
propunerea tehnică. Ea nu trebuie să fie mai mică decât cea din specificaţiile pentru tipul de produs, 
respectiv din caietul de sarcini. 

 (2) Perioada de garanţie a produsului curge de la data recepției calitative consemnate în procesul 
verbal de recepție, efectuate după livrarea, montarea, punerea in functiune  şi testarea acestuia la destinaţia 
finală, la care se adaugă durata pentru efectuarea reparației și punerea în funcțiune a echipamantului în 
cazul defectuarii acestuia.  

24.3  Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 

24.4  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.  

24.5  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 niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin 
contract.  

25. Ajustarea preţului contractului 
25.1  Pentru produsul livrat şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului 

sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
25.2  Preţul contractului este ferm. 
 26. Subcontractanţi 
26.1 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.  
26.2 (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. 
26.3 (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 contractantului potrivit 
contractului dintre contractant şi subcontractant.  

(2) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când furnizarea 
produeslor 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. 

26.4 (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. 

26.5 Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a îndeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferentă lucrărilor subcontractate, 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. 
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26.6 (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 
contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării. 
(2) Contractele de subcontractare şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul 
furnizării produselor de către noii subcontractanţi. 
               26.7  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. 

27. Cesiunea si novatia 
27.1 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. 
27.2 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. 

28. Forţa majoră 
28.1   Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
28.2  Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
28.3 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. 
28.4  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. 

28.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

28.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de ..... zile, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

29. Clauza anticoruptie 
29.1. 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. 

29.2. 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. 

30. Soluţionarea litigiilor 
30.1  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. 

30.2  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 achizitorului, conform prevederilor Legii 
nr.554/2004 privind Contenciosul Administrativ. 

 
31. Limba care guvernează contractul 
31.1  Limba care guvernează contractul este limba română. 
32. Comunicări 
32.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 

32.2  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

33. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România 
 Părţile au înteles să încheie azi  .............2017, prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 2 

(două) exemplare la achzitor şi 1 exemplar la furnizor.     

 
 

ACHIZITOR FURNIZOR 
SEMNATURI 

 Functia Nume, prenume Data Semnatura  
Reprezentant 
legal 
 

Responsabil 
contract, 

Sef STGAM Paula Popa   

Verificat Director DTDPP Manuela Gabriela 
Oprea 

  

Verificat Compartiment 
Achizitii publice 

   

Director executiv DAP Laura Teodora 
Romedea 

  

Vizat juridic, Serviciu Juridic   
 

 

Vizat 
Control 
financiar 
preventiv 

Persoana imputernicita    

Vizat 
economic, 

Sef Serviciu Buget-
Contabilitate 

Ghiba Doina   
Data: 
 

Director economic Daniel Tarlungeanu    
APROBAT, VICEPRIMAR Abageru Laura  

 
  

 PRIMAR Gnatiuc Nicolae    
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