
Contract de furnizare  
 

nr.______________data_______________ 
 

 

În temeiul LEGII nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare, a intervenit prezentul contract de furnizare de produse.  

 

Articol 1 Părţile 

 

COMUNA  PRUNDU BARGAULUI  cu sediul în  PRUNDU BARGAULUI , nr., judeţul Bistrita-

Nasaud, tel 0263367110. fax 0263367110, cod fiscal 4512240, cont trezorerie 

RO77TREZ10324670271XXXXX  deschis la Trezoreria Nasaud reprezentată prin Crisan Doru 

Toader, funcţia primar, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

şi  

..............................................................................................................., (denumirea operatorului 

economic) cu sediul în ............................................................................................................,  (adresa 

operatorului economic) telefon/fax ................................................................., număr de înmatriculare 

.................................................., cod fiscal......................................................, cont 

(trezorerie)........................................................................., reprezentată prin 

................................................................................................................, (nume şi preunume 

reprezentant legal) funcţia............................................................, în calitate de promitent 

furnizor/promitenţi furnizori , 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. servicii - servicii aferente livrarii 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. 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. 

g. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 

h. 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, 

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă 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; 



i. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

 

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 daca nu se 

specifică în mod diferit. 

 

4. Obiectul principal al contractului   
4.1 Furnizorul se obligă să  Furnizare si montaj pompe de caldura Centru Multifunctional si Cladire 

Baca in comna Prundu Bargaului      

 în  perioada convenită în prezentul contract  

5. Preţul şi valoarea  contractului 

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate, plătibil 

furnizorului de către achizitor conform ofertei furnizorului  este de ......................... lei, din care TVA  

.............................  lei. 

5.1 Achiziţionarea se va face numai prin comandă fermă din partea autorităţii contractante.  

6. Durata contractului 

6.1 Durata prezentului contract este de 1 luna   de la semnarea prezentului contract. 

 

7. Executarea contractului 
7.1 Executarea contractului începe după semnarea prezentului contract. 

 

8. Documentele contractului 

8.1  Documentele contractului sunt: 

a) Anexa nr. 1 – Lista preţurilor unitare şi a cantităţilor de produse ce urmează a fi 

furnizate 

 

9.  Obligaţiile  furnizorului 
9.1 Furnizorul se obligă să furnizeze, sa monteze si sa puna in functiune in baza prezentului contract, 

produsele- Furnizare si montaj pompe caldura Primaria  Comunei  Prundu Bargaului 

 

9.2 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/ sau performanţele prezentate în 

propunerea tehnică, propunere care trebuie sa fie în concordanţă cu specificaţiile din caietul de 

sarcini. 

9.3 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele conform graficului de livrare prezentat în propunerea 

tehnică, anexă la contract. 

9.4 Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

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

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

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, 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. 

 

10.  Obligaţiile  achizitorului 

10.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 

10.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la 

emiterea facturii de către acesta, conform clauzei 17. 



 

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu 0,01 % pe zi de întârziere din valoarea bunurilor nelivrate. 

11.2 În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 60 de zile, atunci acestuia îi 

revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi legale suma echivalenta cu 0,01% pe zi de întârziere din 

valoarea restantă, până la achitarea integrală . 

11.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 

anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest 

caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  contract 

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

11.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa oricând contractul in cazul in care pe parcursul 

derularii acestuia apar aplicabile prevederile art. 222 (1) si art. 223 (1) lit. a si b din legea nr. 

98/2016. 

11.5 Penalităţile prevăzute la art. 11.1 se aplică pe o perioadă de 5 zile de intarziere, după care, în 

cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către furnizor se reţine garanţia de bună execuţie 

conform art. 12.  

11.6 Dovada îndeplinirii obligaţiilor contractuale se face după cum urmează; 

 a. pentru livrarea produselor solicitate se confruntă datele din comandă cu cele din recepţia 

bunurilor livrate conform art. 13.1(2) 

 b. pentru calitatea produselor, acestea trebuie să corespundă cu specificaţiile tehnice din 

caietul de sarcini şi din propunerea tehnică 

 c. pentru alte cazuri se utilizează datele din contract. 

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 

 Nu este cazul 
13. Recepţie 

13.1  (1) Achizitorul, prin reprezentantul sau, are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a 

verifica conformitatea lor cu specificaţiile caietul de sarcini. 

           (2) Recepţia produselor se va face de către comisia de recepţie şi în situaţia în care cu ocazia 

recepţiei se constată diferenţe calitative sau cantitative, altele decât cele înscrise în documentele de 

livrare sau de atestare a calităţii, comisia de recepţie a achizitorului împreună cu delegatul 

furnizorului va întocmi un proces-verbal de recepţie care constituie act de constatare irevocabil, în 

baza căruia produsele aflate în litigiu se exclud de la plată şi stau la dispoziţia furnizorului. 

13.2 Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 

 

14. Inspecţii şi teste  

14.1 Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale se vor face la destinaţia 

finală a produselor. 

14.2 Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are 

dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:             

a) de a înlocui produsele refuzate în termen de maxim 5 zile, sau 

b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespundă specificaţiilor lor 

tehnice.   

14.3 Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca 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 acestora la destinaţia finală. 



14.4 Prevederile clauzelor 13.1-14.2. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor 

sau altor obligaţii prevăzute în contract.  

 

15.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 

15.1 Livrarea produselor prevazute în contract se va face la sediul la sediul sediul Liceului RADU 

PETRESCU din Prundu Birgaului, Judetul Bistrita – Nasaud .  

  

15.2 Furnizorul are obligaţia  de a livra produsul la destinaţia finală indicată de achizitor respectând: 

 a) datele din graficul de livrare, şi 

 b) termenul comercial stabilit; 

15.3 (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atat achizitorului, 

cât şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numarul contractului, descrierea 

produselor, cantitatea, locul de încarcare şi locul de descărcare. 

      (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele: 

 factură 

 certificat de conformitate  

 fisa de intretinere si garantie 

 

     (3) documentaţia de întreţinere şi utilizare vor fi în limba română. 

15.4 Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face prin 

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

pentru livrare. 

15.5 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 

clauzelor recepţia produselor.  

15.6 Toate cheltuielile ocazionate de transportul produselor până la depozitul furnizorului cad în 

sarcina furnizorului. 

 

16. Perioada de garanţie acordată produselor 

16.1 Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi. De asemenea, 

furnizorul are obligaţia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un 

defect. 

16.2 (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de 24 luni  

16.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie 

ce apare în conformitate cu această garanţie. 

16.4 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. 

Perioada de garanţie se prelungeşte cu durata de remediere, iar în cazul produselor care, în timpul 

perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, acestea beneficiază de o nouă perioadă de 

garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.  

16.5 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. 

 

17. Modalităţi de plată 

17.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către furnizor pe baza de factură emisă de furnizor, în 

termen de 15 de zile de la data primirii facturii. 

17.2 Factura va conţine nr. contract din data de, descrierea bunurilor, cantitatea, preţ unitar, valoare 

totală şi va fi însoţită de Procesul-verbal de recepţie, semnat de achizitor. 

 



18. Actualizarea preţului contractului 

18.1 Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului 

sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 

18.2 Preţurile produselor livrate sunt ferme pe toată perioada de derulare a contractului. 

 

19. Amendamente  

19.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, 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. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

20.1 Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în 

graficul de livrare. 

20.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare,acesta are 

obligaţia de a notifica aceasta, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de furnizare 

asumate în graficul de livrare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional. 

20.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de executie, orice 

intârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului. 

 

21. Subcontractanţi 

21.1 Furnizorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii 

în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

21.2 (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate 

cu subcontractanţii desemnaţi. 

        (2) Lista subcontractanţilor cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 

aceştia se vor prezenta achizitorului si vor fi anexe la contract. 

21.3 Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 

21.4 Furnizorul poate schimba oricare subcontractant sau partener numai dacă acesta nu şi-a 

îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului sau a partenerului nu va schimba 

preţul contractului, va fi notificată achizitorul şi i se vor prezenta acestuia, pentru a fi anexe la 

contract, contractele cu noii subcontractanţi sau parteneri.  

 

22. Cesiunea  

22.1. Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, obligaţiile născute rămânând 

în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

 

23. Forţa majoră 

23.1 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

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

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

23.3 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia: 

 - de a notifica celeilalte părţi, în termen de cel mult 5 zile şi în mod complet, producerea 

acesteia; 

 - de a face dovada exitenţei acesteia în cel mult 10 zile de la notificare, printr-un document 

emis de o autoritate competentă; 

 - de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 



23.4 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 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 neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu 

îndeplinirea con- 

tractului. 

24.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 

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

de către instanţele judecătoreşti din Romania.  

 

25.  Clauze de reziliere 

 25.1 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa oricând contractul in cazul in care pe parcursul 

derularii acestuia apar aplicabile prevederile art. 222 (1) si art. 223 (1) lit. a si b din legea nr. 98/2016 

pentru contractant sau subcontractanti. 

  25.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa contractul in cazul in care pe parcursul derularii 

acestuia executantul in mod repetat nu isi indeplineste la timp cantitatile de lucrari stabilite in 

graficul de executie, aceasta periclitand finalizarea la termen a lucrarilor. 

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

adresată executantului, 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 

executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

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

 

26. Incetarea contractului : 

26.1Contractul inceteaza in urmatoarele situatii : 

     a)  La expirarea duratei contractului; 

     b)  Prin acordul partilor 

 

27. Limba care guvernează contractul 
27.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

28. Comunicări 

28.1 (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. 

28.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

29. Legea aplicabilă contractului 
29.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

29.2 (1) Furnizorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, 

precum şi reglementărilor direct aplicabile ale Uniunii Europene 

 

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte.  

 



 

 

                           Achizitor,                Executant, 

                   Comuna Prundu Birgaului                                     ..............................................    

                          PRIMAR                                                       ................................................... 

             Crisan Doru Toader 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


