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Contract de furnizare  

Nr……………. din …………… 

 

 

 

 

 

1. PREAMBUL 

        În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare şi HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica din Legea nr. 98/2016, s-a 

încheiat prezentul contract,  

 

Între 

         JUDEŢUL IALOMIŢA, cu sediul în municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr.1, 

Slobozia, cod poştal 920032, telefon: 0243.231.667, 0243.232.290; fax 0243.230427; cod fiscal 

4231776, cont  RO18TREZ24A510103710102X deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, 

reprezentat prin dl MARIAN PAVEL, Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, în calitate de 

ACHIZITOR pe de o parte,  

 și  

S.C. .......... S.RL. cu sediu social in str. ..................., tel.: ............, fax: .........., număr de 

înmatriculare ...................,  CUI ........................., cont nr. ....................., deschis la Trezoreria 

.............., reprezentată prin dl. ................., care are funcția de Administrator, în calitate de 

FURNIZOR, pe de altă parte.. 

 

2. DEFINIŢII 

2.1. În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

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

b) contract - reprezintă prezentul contract  şi toate anexele sale;  

c) forţa majoră – este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care  

împiedica  executarea obligațiilor ce le revin părților, potrivit prezentului contract si este 

constatat de o autoritate competenta (art. 1351, alin. (2) Cod Civil); 

d) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

e) produse – echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la 

prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 

f) servicii – servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea 

produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică 

în perioada de garanție și orice asemenea obligații care revin furnizorului prin contract; 

g) origine – locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci 

când prin procesul de fabricare, prelucrare sau ambalare majoră și esențială a componentelor 

rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, 
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prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi 

distinctă de naționalitatea furnizorului; 

h) destinație finală – locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele; 

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

j) prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii 

contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii 

contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa 

rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt 

interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori 

independenţa lor în contextul procedurii de atribuire; 

 

3. INTERPRETARE 

3.1. În prezentul contract, cu excepţia  unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor 

include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi“/ “zile“ sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

4. OBIECTUL CONTRACTULUI 

4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele cu specificațiile și în cantitățile trecute în Anexa 

nr. 1 la contract, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 

4.2. Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit 

în prezentul contract. 

 

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

5.1. Documentele contractului sunt: 

a) detaliu de cumpărare directă din SEAP; 

b) anexa 1; 

c) certificatul de garanție al produselor; 

d) proces-verbal de recepție. 

 

6. PREŢUL 

6.1. Prețurile unitare ale produselor sunt cele menționate în Anexa 1. Prețurile includ livrarea la 

sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” al județului Ialomița și 

service-ul în perioada de garanție. 

6.2. Valoarea contractului este de …………… lei fără TVA, la care se adauga TVA în valoare 

de ……………. lei, valoarea cu TVA a contractului fiind de …………….. lei. 

 

7. DURATA CONTRACTULUI  

7.1. Prezentul contract intra in vigoare de la data semnării contractului de către ambele părți. 

7.2. Furnizorul se obligă să livreze produsele în termen de ....................... de la data emiterii 

notei de comandă. Data de începere a contractului este data semnării contractului de furnizare 

de către ambele părți. 
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7.3. Livrarea produsului se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 

clauzelor de recepţie a acestuia, iar Furnizorul primeşte o copie a procesului-verbal de recepţie. 

7.4. Prezentul contract încetează să producă efecte prin executarea, de către ambele părţi, a 

tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract, astfel cum este definit în legislaţia 

aplicabilă. 

 

8. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI 

8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Barbu 

Catargiu” al județului Ialomița din Slobozia, str. Lacului, nr. 6, jud. Ialomița  produsele care fac 

obiectul prezentului contract, la standardele și performanțele prezentate în oferta.  

8.2.  Furnizorul se obligă ca produsele livrate să fie noi și nefolosite; nu se admit produse 

reciclate sau remanufacturate. Produsele vor fi însoțite de instrucțiuni de utilizare în limba 

română care vor conţine toate informaţiile necesare pentru operarea şi întreţinerea produsului de 

către personalul autorizat. 

8.3. Furnizorul are obligaţia respectării cu stricteţe a specificaţiilor tehnice solicitate de 

autoritatea contractantă şi să respecte prevederile legale în domeniu, naţionale şi comunitare în 

vigoare. 

 8.4. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract nu vor avea nici 

un defect de execuţie sau de material. Dacă produsele achiziţionate nu satisfac aceste condiţii, 

achizitorul poate solicita înlocuirea acestora.  

8.5.  Furnizorul se obligă sa asigure transportul produselor pana la sediul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” al județului Ialomița. La livrare, produsele vor fi însoțite 

de declarație de conformitate si certificat de garanție.  

8.6. 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 pe durata prezentului contract. 

8.7. Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă la manipularea 

dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la precipitaţiile 

care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă 

în bună stare la destinația finală.  

8.8.  Furnizorul va desemna o persoana de contact, care va tine legătura cu reprezentatul din 

partea achizitorului in vederea derulării in bune condiții a contractului. 

8.9. Furnizorul are obligaţia de a transmite următoarele documente necesare efectuării  plaţii:  

factură fiscală, aviz de însoţire a mărfii, certificat de garanţie a produsului, proces-verbal de 

recepție. Furnizorul are obligația întocmirii corecte a facturii, având toate elementele de 

identificare ale acesteia, inclusiv ale Achizitorului menționate corect.  

 

9. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI 

9.1. Achizitorul se obliga sa achite contravaloarea produselor livrate in conformitate cu 

prevederile art. 11 din prezentul contract. 

9.2. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 

care acesta le solicită şi care sunt necesare pentru îndeplinirea contractului. 
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9.3. Achizitorul va desemna o persoana de contact, care va tine legătura cu reprezentatul 

furnizorului, in vederea derulării in bune condiții a contractului. 

9.4. Achizitorul are obligaţia să organizeze recepţia la sediul Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență ”Barbu Catargiu” al județului Ialomița. 

9.5. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Furnizor, în lei, în termen de 30 de zile de 

la data primirii facturii la sediul achizitorului, după efectuarea recepției produselor fără 

obiecțiuni. 

 

10. GARANȚII 

10.1. Termenul de garanţie este menționat în Anexa 1 şi în certificatele de garanție. Garanţia 

include remedierea defectelor de funcţionare apărute în perioada de garanție, prin reparare sau 

înlocuire, dacă este cazul, cu echipamente similare. Perioada de garanție va începe de la recepția 

cantitativă a echipamentelor. 

10.2. Garanţia nu include accidente, service neautorizat, defecte datorate alimentării incorecte 

de la reţea, utilizării în neconcordanţă cu instrucţiunile produsului. 

10.3. Garanția produselor înlocuite sau reparate se extinde cu perioada scursă de la data 

înștiințării Furnizorului și până la data când produsele au revenit, în stare de bună funcționare, 

în posesia Achizitorului. 

10.4. Pentru defecţiuni majore ale produselor care necesită o durată de depanare mai 

îndelungată de 30 zile, Furnizorul va asigura produse echivalente pentru desfăşurarea în 

continuare a activităţii Achizitorului. 

10.5. Condiții de înlocuire componente defecte: în perioada de garanție, în cazul în care unele 

componente nu pot fi reparate, acestea vor fi înlocuite de furnizor cu altele similare sau cu 

performanțe superioare, fără a se percepe taxe suplimentare. 

 

11. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 

11.1. Achizitorul are dreptul de a inspecta, verifica si/sau de a testa produsul furnizate pentru a 

verifica  conformitatea acestuia cu caracteristicile din oferta postată în SEAP.   

11.2. Achizitorul va efectua recepția produselor la livrarea acestuia, la sediul Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” al județului Ialomița, în maxim 5 zile lucrătoare de 

la data livrării.  

11.3. Dacă vreuna dintre piesele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor tehnice, 

precum şi în caz de livrare de echipamente necorespunzătoare, cu deficienţe sau piese lipsă, 

Achizitorul are dreptul să le respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără pretenţie de modificare a 

preţului contractului, de a înlocui produsele furnizate în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

solicitării Achizitorului, astfel încât produsul sa corespundă cu specificaţiile tehnice asumate în 

oferta postată în SEAP. În cazul în care neconformităţile nu sunt remediate în termenul stabilit, 

autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul şi de a solicita plata de daune-

interese egale cu valoarea contractului fără TVA. 

11.4. Procesul-verbal de recepţie nu va fi semnat de Achizitor până la remedierea tuturor 

deficienţelor/neconcordanţelor constatate, acolo unde este cazul. 
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11.5. În aplicarea art. 11.3, produsul respins la recepţie urmează să fie plătit în termenul stipulat 

de condiţiile de plată, numai după ce întrunește condițiile cerute de recepție și in baza 

rectificării de către Furnizor a documentelor (facturii) conform dispozițiilor legale în vigoare. 

11.6. Produsul respins la recepţie din motivele sus menţionate, nu se supune plăţii. 

 

12. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR  

12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul 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 de 0,07% din valoarea obligaţiilor 

neîndeplinite conform termenului de livrare, pe zi de întârziere până la îndeplinirea efectiva a 

obligaţiilor. 

12.2. În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite conform art. 9.5, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală 0,07% din plata neefectuată pe zi de întârziere.      

12.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod 

culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata 

de daune-interese, egale cu valoarea contractului fără TVA. 

12.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 

adresată Furnizorului, 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 

Furnizor. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

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

 

13. AMENDAMENTE  

13.1. Pe durata îndeplinirii contractului, părţile contractante au dreptul de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii contractului.  

 

14. REZILIEREA CONTRACTULUI  

14.1. În situaţia în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile mai mult de 30 de zile de 

la scadență, cealaltă parte poate cere rezilierea contractului, fără a fi necesară intervenţia unui 

tribunal/instanţe judecătoreşti, cu o notificare prealabilă de 10 de zile.  

14.2. În cazul rezilierii contractului din vina Achizitorului, datorită neîndeplinirii obligațiilor 

contractuale de plata catre Furnizor, marfa neachitată va fi returnată în întregime, în ambalajul 

original și cu toate accesoriile. Orice lipsă sau defecte (zgârieturi, lovituri) se vor imputa 

Achizitorului. 

14.3. Încetarea din orice motiv a prezentului contract nu are nici un efect asupra obligațiilor deja 

scadente între părți. 

14.4. Părțile contractului convin ca prezentul contract să reprezinte titlu executoriu pentru 

încasarea contravalorii facturilor total sau parțial neachitate, urmând a se proceda le executarea 

silită, fără somație sau acordarea unui termen de grație. 
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15. Cesiunea  

15.1. Nu este permisă cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligaţiile născute 

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

 

16. Forţa majoră  

16.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

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

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  

16.3. 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.  

16.4. 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.  

16.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 5 zile, 

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

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

  

17. Soluţionarea litigiilor  

17.1. 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.  

17.2. Dacă după 5 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 de la sediul achizitorului.  

 

18. Limba care guvernează contractul  

18.1. Limba care guvernează contractul este limba română.  

 

19. Comunicări  

19.1.(1) Orice comunicare dintre 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.  

19.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării 

în scris a primirii comunicării.  

 

20. Legea aplicabilă contractului  

20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  
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Părţile au înţeles să încheie azi,  ......................., prezentul contract în două exemplare originale, 

câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 

 

ACHIZITOR, 

JUDEŢUL  IALOMIŢA 

 FURNIZOR, 

S.C. ................ S.R.L. 

PREŞEDINTE, 

MARIAN PAVEL 

 

 

 ADMINISTRATOR, 

...................... 

Direcția Buget-Finanțe 

Director executiv, 

Mihaela Moroianu 

__________________ 

 

 

VIZAT C.F.P. 

 

 

Direcția Coordonare-Organizare 

Director executive adj., 

Iulian Grigorin Dogaru 

_____________ 

 

Avizat pentru 

legalitate, 

 

 

Direcția Achiziții și Patrimoniu, 

Director executiv, 

Gheorghe Proca 

__________________ 
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Anexa nr. 1 la contractul nr. .............................. 

 

 

 Garanția produselor care constituie obiectul prezentului contract de furnizare va fi de .............. luni. 

 

 

ACHIZITOR, 

JUDEŢUL  IALOMIŢA 

 FURNIZOR, 

….. 

PREŞEDINTE, 

MARIAN PAVEL 

 

 

 ADMINISTRATOR, 

......  

 

Denumire produs Cantitate 

Pret fara 

TVA 

Valoare 

fara Tva 

Valoare 

cu TVA 

Barca pneumatica  1    

Motor 1    

TOTAL    


