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CONTRACT DE FURNIZARE  

NR. .................... din data de ..................... 

 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice și a H.G. 395/2016 privind 

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 între, 

 

ORAȘUL UNGHENI cu sediul în Ungheni str. Principală nr.357, jud. Mureș, având CUI 

4323322 și contul IBAN  RO03 TREZ 4762 4510 220X XXXX, deschis la  Trezoreria Tîrgu 

Mureș, reprezentată de Prodan Victor, având funcția de Primar, în calitate de achizitor, pe de  

parte 

Și 

S.C. ........................... S.R.L.  cu  sediul in ............., str .....................  nr...............,  judetul 

........................, având număr de înmatriculare la Registrul Comerţului .........................  şi  CUI 

............................., cont ..............................., Trezoreria ........................., reprezentata prin 

administrator ..................... în calitate de furnizor, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii  

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  

achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

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

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

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; 

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; 

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. 

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

termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC). 

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; 

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. 
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3.2 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 livreze și să  monteze la baza sportivă din orașul Ungheni:  

-  Centrală termică ................... pe combustibil gazos având putere de 35Kw; 

- Boiler electric ..........................., cu accesorii  în conformitate cu obligațiile asumate prin 

prezentul contract. Centrala termică și boilerul electric trebuie să prezinte toate specificațiile 

din catalogul SEAP.  

4.2 Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de furnizare. 

4.3. Garanția tehnică a produsului  este de 24 luni de la punerea în functiune a acesteia. 

 
5. Prețul contractului  

5.1. Prețul maxim convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare este de ....................... 

lei la care se adaugă TVA în valoare de .................... lei, valoarea totală fiind de 

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

5.2. Prețul menționat în prezentul contrac este ferm, exprimat în lei pe toată durata de execuție 

a contractului. 

5.3. Plata taxei TVA se va face în conformitate cu prevederile legale referitoare la cota TVA  în 

vigoare la data efectuării plății. 

5.4. Sursa de finanțare: Bugetul Local. 

 
6. Modalități de plată  

6.1 Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor în termen de termen de 30 de zile 

de la data înregistrării de către furnizor a facturii la sediul Achizitorului. Factura va fi emisa 

doar după semnarea procesului verbal de recepție aprobat fără obiecțiuni de către Achizitor. 

6.2 Plata se va face în contul  furnizorului, cu ordin de plată. 

6.3 Transportul centralei termice, a boilerului electric și a celorlalte elemente și accesorii, la 

baza sportivă, se va efectua pe cheltuiala furnizorului, fără costuri suplimentare. 

  

7. Durata contractului 

7.1 Contractul intră în vigoare de la data semnării lui şi este valabil până la îndeplinirea integrală 

și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul operează valabil între 

părți, potrivit legii, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau 

legală a oricărui efect pe care îl produce. 

7.2 Termenul de livrare a produselor prevăzute la art. 4.1 este de maxim 10 zile de la data 

semnării contractului.  

 

8. Executarea contractului  

 8.1 Executarea contractului începe la data semnării prezentului contract de către ambele părți. 

 

9. Documentele contractului 

9.1. Documentele care insotesc contractul sunt: 

Fișa achiziției SEAP având codul ........................... 

 
10. Obligațiile principale ale furnizorului 

10.1. Furnizorul se obligă să livreze produsele prevăzute la art. 4.1, în conform cerințelor 

achizitorului. 

10.2. Furnizorul are obligația de a respecta toate cerințele și specificațiile tehnice ale produselor. 
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10.3. Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractantă fiind 

în drept să solicite înlocuirea gratuită a acestora în cazul deprecierii. 

10.4. Furnizorul are obligația să asigure controlul îndeplinirii livrării şi al calităţii produselor, 

la cererea beneficiarului.         

10.5. Furnizorului îi revin toate obligaţiile privind daunele, costurile şi pretenţiile iniţiate de 

terţe părţi şi formulate împotriva achizitorului în legătură cu furnizarea defectuoasă sau 

nefurnizarea produselor.  

10.6. Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele prevăzute în contract cu profesionalismul 

şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 

10.7. Furnizorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie 

referitoare la prezentul contract drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau 

divulga niciun element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. 

Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării 

prezentului contract, decizia finală va aparţine achizitorului. 

10.8. Furnizorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără 

aprobarea prealabilă a achizitorului şi de a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict 

cu obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului contract.  

10.9. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în conformitate cu activitățile stabilite prin 

legislația în vigoare.  

10.10. Furnizorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenții și acțiuni în justiție 

rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către furnizor, personalul sau, salariat 

sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonații acestuia, precum și salariații din 

teritoriu. 

10.11. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

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 legătură cu produsele livrate, şi 

daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente. 

10.12. (1) Furnizorul are obligația de a se asigura că toate tipurile de activități ce fac obiectul 

contractului sunt furnizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale 

din domeniul contractului. 

(2) Furnizorul are obligația de a se asigura că personalul utilizat în executarea contractului va 

avea calificarea, competența și experiența corespunzătoare pentru domeniile de activitate ce fac 

obiectul contractului. 

(3) Răspunderea pentru furnizarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat 

și în deplină conformitate cu alin 1, 2 si 3 ale prezentului articol și cu legislația care 

reglementează obiectul contractului revine furnizorului. 

(4) Furnizorul are obligația de a se asigura cǎ în calitate de persoană juridică deține toate 

autorizațiile/cerificările/atestatele prevăzute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate 

activitățile care fac obiectul contractului. 

 

11. Obligaţiile principale ale achizitorului 

11.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul prevăzut la 

art. 6 în baza facturii. 

11.2.  Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele solicitate în termenul convenit. 

11.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 

care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 

 
12. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor  

12.1. Achizitorul poate impune plata de dobânzi penalizatoare în cazul în care Furnizorul nu și-

a îndeplinit obligațiile contractuale, inclusiv, în ceea ce privește nivelul de calitate cerut. În 

cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul un reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
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asumate prin contract, atunci, fără a se aduce prejudiciu răspunderii efective sau potențiale a 

furnizorul sau dreptului Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul este îndreptăţit la a 

aplica o dobândă penalizatoare egală cu 1% pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea 

efectivă a obligațiilor, dobânda aplicată la valoarea contractului fără TVA diminuată cu 

contravaloarea fără TVA a serviciilor care au fost realizate. Prin servicii realizate se înțelege 

servicii prestate și confirmate de către Achizitor. 

12.2 În cazul în care din vina sa exclusivă achizitorul nu onorează facturile în perioada 

convenită, atunci acesta are obligaţia de a plăti o dobânda penalizatoare egală cu 1%  pentru 

fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, dobânda aplicată la valoarea 

fără tva a plăților neefectuate.  

12.3. În situaţia în care Furnizorul nu îşi îndeplineşte la termen sau corespunzător obligaţiile 

contractuale, deși a fost notificat în acest sens de achizitor, se consideră că aceasta  reprezintă 

o încalcare gravă a obligațiilor principale în sensul art. 167 alin. 1 litera g din Legea nr. 98/2016 

și va duce la aplicarea de daune interese moratorii conform art. 12.1, încetarea anticipată și de 

drept a prezentului contract și la emiterea unui document constatator conform art. 167 alin. 1 

litera g din Legea nr. 98/2016 și a art. 166 din HG 395/2016. 

 
Clauze specifice 

 
13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

13.1 (1) Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele la data/datele comunicate de către 

Achizitor.   

13.2  Furnizarea produselor  în baza Contractului trebuie finalizată în termenul convenit de 

părţi, conform art. 7 din prezentul Contract. 

 
14. Recepţie şi verificări 

14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizare al produselor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile legale în vigoare.  

14.2 Factura fiscală va fi însoțită în mod obligatoriu de procesul verbal de receptie. 

14.3 Furnizorul răspunde de buna desfășurare a livrărilor, calitatea și cantitatea stabilite prin 

prezentul contract de furnizare. 

14.4 Produsele vor fi livrate în maxim 10 zile calendaristice de la încheierea contractului de 

furnizare. 

14.5 Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractantă fiind în 

drept să solicite înlocuirea gratuită a produsului/produselor depreciat/depreciate sau 

necorespunzătoare cu cerințele contractuale. 

 
15. Ajustarea preţului contractului 

15.1 Pentru produselor furnizate, plata datorată furnizorului este prețul menționat în prezentul 

contract, preț care este ferm și nu se ajustează pe toata perioada contractului. 

 

16. Amendamente 

16.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor acestuia, prin act adițional, numai în cazul în care nu se aduc modificări substanțiale 

acestuia. 

 
17. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

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

acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de 

furnizare asumate în prezentul contract se face cu acordul parţilor, prin act adiţional. 
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17.2 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, 

orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 

furnizorului. 

 
18. Cesiunea  

18.1 Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 

prezentul contract. 

18.2. Furnizorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea produselor, în condițiile 

prevăzute de dispozițiile prezentului contract.  

18.3  Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condițiile 

prezentului articol. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al 

Achizitorului. Suma care face obiectul cesionării se achită de către Achizitor în contul indicat 

de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă Furnizorul nu are obligaţii de plată către 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale.  

18.4 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin contract. 

 
19. Încetarea contractului. Rezilierea contractului  

19.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații :  

a) prin executarea  de către ambele părți a  tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului 

contract și legislației aplicabile; 

b) prin acordul părților  consemnat în scris; 

c) prin reziliere, în cazul în care una  din părți  nu își execută  sau execută necorespunzător  

obligațiile contractuale, după acordarea unui preaviz de 10 zile fără necesitatea unei alte 

formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată; 

d) prin informare scrisă către furnizor, dacă Achizitorul constată că trebuie să renunțe la 

produsele contractate deoarece acestea nu mai sunt necesare;  

e) imposibilitatea fortuită de executare. 

19.2  În situația rezilierii, totale/parțiale din cauza neexecutării totale/executării parțiale de către 

Furnizor  a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de 

clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.  

19.3.  Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de prestare, în cel mult 

15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului, sub condiția notificării Furnizorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul 

denunțării. 

19.4 După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea prestării serviciilor cu 

respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. 

 
20. Forța majoră 

20.1   Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

20.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează. 

20.3  Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a fortei majore, dar fără 

a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

20.4 Partea contractantă care invoca forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, 

imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în 

vederea limitării consecințelor. 

20.5  Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 

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

contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

20.6 Nu va reprezenta o încalcare a obligațiilor din prezentul contract de către oricare din părți 

situația în care executarea obligațiilor este împiedicată de împrejurări de forța majoră care apar 
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după data semnării contractului de către părți. 

20.7  Furnizorul nu va răspunde pentru penalități contractuale sau reziliere pentru neexecutare 

dacă, și în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligațiilor din 

prezentul contract este rezultatul unui eveniment de forță majoră. În mod similar, Achizitorul 

nu va datora dobânda pentru plățile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de 

către furnizor pentru neexecutare, dacă, și în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă 

neîndeplinire a obligațiilor sale este rezultatul forței majore. 

 
21. Soluționarea litigiilor 

21.1 Achizitorul și furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 

cu îndeplinirea contractului. 

21.2 Dacă, după 30 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să 

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

soluționeze de către instanțele judecătorețti din Romania. 

 

22. Limba care guverneaza contractul 

22.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

23. Comunicări 

23.1 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 

condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 

 
24. Confidentialitatea datelor 

24.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea Regulamentului european 

privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR). 

 
25. Legea aplicabilă contractului 

25.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 
Părțile au înțeles să semneze azi, 05.05.2021, prezentul contract în 2 exemplare, un 

exemplar pentru furnizor și unul pentru achizitor. 

 

 

            ACHIZITOR                                                                         FURNIZOR 

   ORAȘUL UNGHENI                                             S.C. ......................... S.R.L. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


