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Contract – cadru de furnizare  

 

Nr………. din …………….2020 

 

 

Pachet echipamente necesare managementului de proiect și echipamente necesare 

implementării activității proiectului „Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a 

județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni”,  cod SMIS 

135954. SIPOCA 801 

 

Lotul 3: Videoproiector, Flipchart Digital 
 

 

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: 0243.231667, 0243232290; fax 0243 230427; cod fiscal 4231776, cont  

RO21TREZ24A510103580201X, RO37TREZ24A510103580202X, deschis la Trezoreria 

Municipiului Slobozia, reprezentat prin dl Victor MORARU, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, în calitate de ACHIZITOR pe de o parte,  

 

  

și  

S.C. ____________________. cu sediul în _____, telefon/fax ____, număr de ordine în 

Registrul comerțului J _____ având codul de înregistrare fiscală RO _____, cont IBAN _____ 

deschis la Trezoreria ____, reprezentată prin ____, în calitate de FURNIZOR, pe de alta parte, 

 

a intervenit prezentul contract de furnizare. 

 

 

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; 

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

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

k) penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract, plătibilă de către una din părțile 

contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu 

întârziere a obligațiilor din contract(majorări de întârziere și/sau daune-interese); 

l) garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către furnizor în scopul asigurării 

Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului; 

m) Proiect - proiectul „Împreună pentru Ialomiţa – Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa 2021-

2027 şi servicii publice accesibile pentru cetăţeni” cod SIPOCA 801/ cod SMIS 135954; 

n) Contractul de finanţare nerambursabilă - nr. 485/18.05.2020; 

o) AM POCA – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate 

Administrativă; 

p) SIPOCA – Sistemul informatic al POCA; 

 

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. Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea, instalarea şi configurarea de echipamente 

noi, respectiv:  

o Videoproiector - 1 buc. 

o Flipchart Digital - 1 buc 
în cadrul proiectului „Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-

2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni”,  cod SMIS 135954. SIPOCA 801. 

4.2. In cazul in care, pe parcursul îndeplinirii  contractului se constată faptul cã anumite elemente de 

natură tehnică sunt inferioare cerințelor prevăzute în specificaţiile tehnice, prevalează cele din urmă. 



3 

 

4.3.-Furnizorul are rolul de a îndeplini obligațiile din contract și a sarcinilor incluse în specificațiile 

tehnice.  

4.4.- Furnizorul se obligă să furnizeze echipamentele cu respectarea tuturor condiţiilor impuse prin  

specificațiile tehnice, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract. 

 

 

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

 

5.1. Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini;  

b) documentele (ofertă tehnică și financiară); 

c) dovada constituirii garanției de bună execuție. 

d) proces-verbal de punere în funcțiune; 

e) proces-verbal de recepție; 

f) garanția produselor livrate conform cerințelor din specificațiile tehnice. 

 

6. PREŢUL 

 

6.1. Valoarea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, este de ______ lei fără TVA 

respectiv _______ lei cu TVA. din care: 

*Videoproiector - 1 buc., în valoare de  _____ lei fără TVA, respectiv ___ lei cu TVA 

*Flipchart Digital - 1 buc, în valoare de  _____ lei fără TVA, respectiv ___ lei cu TVA 

 

6.2.-Pentru echipamentele furnizate, plata datorată de Achizitor Furnizorului este cea declarata în 

propunerea financiară, anexă la contract. Plata se va face în RON, în contul de trezorerie notificat de 

furnizor achizitorului. 

 Plata va evidenţia echipamentele achiziţionate efectiv şi recepţionate.  

 Factura va fi întocmită în conformitate cu propunerea financiară, pentru echipamentele 

furnizate. 

 Factura va fi inscripţionată cu informaţiile obligatorii prevăzute în Ghidul Solicitantului și 

Contractul de finanțare. Transmiterea unei facturi cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, 

identificate de către Achizitor ca urmare a înregistrării acesteia, atrage după sine obligaţia 

Furnizorului de a o storna şi de a transmite o nouă factură. 

 

7. DURATA CONTRACTULUI  

 

7.1.- Contractul de achiziție publica având ca obiect pachet echipamente necesare managementului  

de  proiect  (inclusiv  licențe și  antivirus) și echipamente necesare implementării activității 

proiectului (altele decât MP), inclusiv licențe și antivirus necesare intră  în vigoare la data 

semnării de către părți și își produce efectele până la semnarea procesului-verbal de recepție a 

produselor, fără obiecțiuni. 

Durata de furnizare a produselor este de 30 de zile calendaristice , de la data trimiterii notei 

de comandă. 

7.2-În cazul în care perioada de garanţie a echipamentelor se va prelungi, contractul se va prelungi 

de drept pentru aceeași perioadă, fără alte costuri suplimentare. 

7.3.-Prezentul contract încetează să producă efecte la data executării tuturor obligaţiilor asumate de 

părțile acestuia. 
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8. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI 

 

8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

- de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 

persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

- de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare 

a contractului, în alt scop  decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale 

8.2 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare 

la contract dacă: 

- informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă; sau 

- informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 

pentru asemenea dezvăluire; sau 

- partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

 

 

9. EXECUTAREA CONTRACTULUI  

 

9.1.- Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, pe bază de notă de 

comandă emisă de către Achizitor, iar livrarea de către Furnizor a echipamentelor şi licenţelor se va 

efectua în maxim 30 de zile calendaristice de la primirea notei de comandă. 

 

10. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI 

 

10.1. Furnizorul se obligă să furnizeze la sediul Achizitorului produsele ofertate conform 

specificațiilor tehnice a ofertei tehnice și financiare.  

10.2. Furnizorul se obligã ca produsele livrate să respecte cel puţin calitatea prevãzutã în 

specificaţiile tehnice, anexă la prezentul contract. Toate produsele/echipamentele trebuie sã fie 

noi şi nefolosite, nu se admit produse reciclate sau remanufacturate. Fiecare produs/echipament 

vor deține accesorii, cabluri de conectare, consumabile şi softul necesar  pentru folosirea lor, 

conform cu specificaţiile tehnice, pentru punerea imediată în funcţiune. Toate echipamentele 

vor fi însoţite de instrucţiuni de utilizare în limba română şi vor conţine toate informaţiile 

necesare pentru operarea şi întreţinerea sistemului de către personalul autorizat. 

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

contractantă. 

10.4. Furnizorul trebuie să urmărească două aspecte principale:  

 a) să răspundă cerinţelor tehnice precizate în specificațiile tehnice;  

 b) să respecte prevederile legale naţionale şi comunitare în vigoare. 

10.5. Furnizorul are obligaţia de a garanta că niciunul dintre produsele furnizate prin contract nu va 

avea vreun defect de execuţie sau de material. Dacă produsele achiziţionate nu satisfac aceste 

condiţii, achizitorul poate solicita înlocuirea acestora, în condiţiile prevăzute la clauza 12.3. 

Transportul produselor la sediul achizitorului este suportat de furnizor. 

10.6. Furnizorul se obligă sa asigure transportul echipamentelor până la sediul Consiliului Județean 

Ialomița, Piața Revoluției nr. 1. La livrare, fiecare echipament va fi însoţit de documentaţia tehnică, 

de instalare şi configurare, precum şi de exploatare/utilizare, după caz. 

10.7. 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. 

10.8. Furnizorul are obligaţia de a ambala echipamentele pentru ca acestea să facă faţă la 

manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la 
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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. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi 

toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în 

proprietatea achizitorului. 

10.9. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i. Reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

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

instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și 

ii. Daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o 

astfel de încălcare rezultă din respectarea specificații tehnice întocmite de către Achizitor.  

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

achizitorului în vederea derulării în bune condiții a contractului. 

10.11. Furnizorul trebuie să asigure garanția de bună funcționare, calitatea și performanțele 

produsului livrat pentru o perioadă de minim 24 luni, exceptând produsele/consumabilele a căror 

garanție oferită de producător este mai mică decât această perioadă sau cele pentru care se cere un 

anumit tip de garanție în specificațiile tehnice. Perioada de garanție începe de la data recepției 

calitative si cantitative. Furnizorul se obligă să asigure în mod gratuit achizitorului suport tehnic și 

service produsului în perioada de garanție a acestuia. Furnizorul trebuie să indice expres unitatea de 

service abilitată a desfășura lucrările de revizii, întreținere și reparații.  

10.12. Defecțiunile apărute în perioada de garanție vor fi sesizate unității de service și aceasta 

trebuie să primească produsul şi să asigure repararea acestuia, cu înlocuirea componentelor defecte 

într-un interval de timp ce nu poate depăși 30 zile. În perioada de garanție toate piesele de schimb cu 

defect de fabricație (defect material sau de montaj) și manopera intervențiilor autorizate trebuie să 

fie gratuite. 

10.13. Garanţia produselor înlocuite sau reparate se extinde cu perioada scursă de la data înştiinţării 

Furnizorului şi până la data când produsele au revenit, în stare de bună funcţionare, în posesia 

Achizitorului.  

10.14.  Furnizorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în 

România şi se va asigura că şi personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea şi, 

subordonaţii acestuia, vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. 

Furnizorul va despăgubi Achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice 

încălcări ale prevederilor în vigoare de către Furnizor, personalul său, salariat sau contractat de 

acesta, inclusiv conducerea şi subordonaţii acestuia, cu referire la prezentul contract. 

10.15.Furnizorul se obligă să nu divulge către o terţă parte, pe perioada valabilităţii prezentului 

contract şi nici la oricare moment ulterior, nici o informaţie referitoare la situaţia activităţii 

Achizitorului sau legat de angajaţii acestuia sau orice altă informaţie de care Furnizor a luat 

cunoştinţă prin intermediul acestui contract, cu excepţia cazului în care această divulgare a fost 

făcută cu acordul Achizitorului. 

10.16. Furnizorul va trata toate documentele, datele şi informaţiile cu care va intra în contact sau pe 

care le va accesa, ca având caracter personal şi confidenţial, şi se va conforma în consecinţă tuturor 

legilor, normelor şi reglementărilor în vigoare din România. Furnizorul nu va publica sau dezvălui 

nici o informaţie fără acordul prealabil scris al Achizitorului.  

10.17. Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de către Furnizor sau de către 

personalul său salariat ori contractat în executarea prezentului contract, vor deveni proprietatea 

exclusivă a Achizitorului. După încetarea prezentului contract, Furnizorul nu va utiliza documentele 

și/sau materialele realizate în prezentul contract în scopuri care nu au legătură cu prezentul contract 

fără acordul scris prealabil al Achizitorului.  

10.18. În furnizarea produselor, Furnizorul este obligat, conform contractului, să ia toate măsurile   

necesare pentru evitarea oricărui conflict de interese.Orice conflict de interese apărut în timpul 

executării prezentului contract trebuie notificat în scris Achizitorului, în termen de 10 zile de la 
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apariţia acestuia. În cazul în care Furnizorul încalcă dispoziţiile clauzei 10 alin (18) şi se 

demonstrează acest fapt, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea 

prejudiciului, va putea decide denunţarea unilaterală a contractului. 

10.19. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 

intelectuală ori industrială, dobândite în executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusivă 

a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de 

cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja 

asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 

10.20 Furnizorul declară expres că a citit cuprinsul clauzelor prezentului contract și declară, în mod 

expres, că a înțeles și că acceptă pe deplin conținutul acestora, precum și efectele lor juridice. 

10.21 Documentele care se transmit de furnizor, solicitate de achizitor pentru a însoți produsul la 

livrare:  

a) Declarație de conformitate pentru produs;  

b) Certificat de garanție;  

c) Manuale de utilizare și întreținere;  

d) Lista componentelor livrate.  

 

11.OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI 

 

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

clauzei 13 din prezentul contract. 

11.2. Achizitorul va desemna o persoana de contact, care va tine legătura cu reprezentatul din partea 

furnizorului in vederea derulării in bune condiții a contractului. 

11.3. Achizitorul are obligaţia să organizeze recepţia produselor furnizate la sediul său. 

11.4. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 12, produsele furnizate în termenul 

convenit.  

11.5. Achizitorul transmite Furnizorului nota de comandă pentru furnizarea produselor aşa cum sunt 

prevăzute în specificațiile tehnice şi oferta tehnică după prezentarea  dovezii constituirii garanţiei de 

bună execuţie. 

 

12. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 

 

12.1. Achizitorul are dreptul de a inspecta, verifica si/sau de a testa produsele furnizate pentru a 

verifica  conformitatea lor cu prevederile din Oferta tehnică şi din specificații tehnice. Furnizorul va 

preda Achizitorului documentele de însoțire a produselor livrate. Dacă în cazul recepției se constată 

că produsul nu respectă în totalitate conformitatea componentelor sau integritatea lor, că nu sunt 

respectate specificațiile tehnice din Caietul de sarcini sau din Cartea tehnică, furnizorul va fi obligat 

să remedieze neconformitățile pe loc sau în decurs de maximum 3 zile lucrătoare de la constatarea 

lor. Neconformitățile vor fi consemnate într-o Notă de constatare. 

12.2. Achizitorul va efectua recepția produselor la livrarea acestora pe bază de proces-verbal de 

recepție, la sediul Consiliul Județean Ialomița, în maxim 5 zile lucrătoare de la data livrării. 

Furnizorul va asigura suficient personal pentru descărcarea si transportul final al produselor pana la 

locul de recepție. 

12.3. 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 3 zile lucrătoare de la data solicitării 

Achizitorului, astfel încât toate produsele sa corespunda cu specificaţiile tehnice asumate. 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. 
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12.4. Procesele verbale de recepţie nu vor fi semnate de Achizitor, până la remedierea tuturor 

deficienţelor/neconcordanţelor constatate, acolo unde este cazul. 

12.5. Produsele cu deficiente sau lipsa vor fi înlocuite sau completate, după caz, in termen de 48 de 

ore de la data solicitării Achizitorului.  

12.6 În aplicarea clauzei 12.3, produsele respinse la recepţie urmează sã fie plătite în termenul 

stipulat de condiţiile de plată, numai după ce întrunesc condiţiile cerute de recepţie şi in baza 

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

12.7. Produsele respinse la recepţie din motivele sus menţionate, nu se supun plăţii. 

12.8.-Operaţiunile recepţiei implică:  

- recepţia calitativă și cantitativă  a produselor furnizate; 

- constatarea eventualelor neconcordanţe faţă de propunerea tehnică; 

- constatarea eventualelor deficienţe ale produselor furnizate. 

12.9.- Operaţiunile precizate mai sus fac obiectul unui Proces verbal de recepţie întocmit și semnat 

de către Achizitor. O copie a Procesului verbal de recepţie se va transmite Furnizorului după 

întocmire. 

12.10 Furnizorul are obligația de a pune în funcțiune produsele livrate, toate aceste operațiuni fiind 

obiectul unui proces-verbal de punere în funcțiune, semnat de achizitor și furnizor și care devine 

anexă la prezentul contract. 

12.11 Recepția se face la sediul Achizitorului, funizorul având obligația de a asigura  transportul  

produselor pană la locația de livrare. 

13. MODALITĂŢI  DE  PLATĂ 

 

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

factură fiscală, aviz de însoţire a mărfii, certificat de garanţie a produselor, dacă este cazul, proces 

verbal de recepţie și proces verbal de punere în funcțiune. 

13.2 Plata facturii se efectuează în termenul legal de 30 de zile de la înregistrarea facturii la 

achizitor, factură emisă în baza procesului-verbal de predare-primire, punere în funcțiune și 

instruirea personalului operator al beneficiarului. 

13.3. Prin excepție de la clauza 13.2, plata facturii emisă de către prestator se va efectua în termen de                           

5 (cinci) zile lucrătoare de la încasarea sumelor virate de ministerul de resort, sume aferente cererilor 

de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 40 din 23 septembrie 2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și 

Hotărâre nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. 

13.4. Plata se va face prin ordin de plată în contul de trezorerie indicat de către Furnizor. 

 

14. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR  

 

14.1. 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 2% din valoarea obligaţiilor neîndeplinite, calculate pe zi de 

întârziere până la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor. 

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

perioadei convenite conform clauzei 13.2 atunci Furnizorul are dreptul de a calcula penalităţi de 

întârziere, reprezentând 2% din plata neefectuată pe zi de întârziere.      

14.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 

plata de daune-interese.  
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14.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 

adresată Furnizorului, fără nicio 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.  

14.5. În cazul în care Furnizorul nu-şi onorează, în mod culpabil, obligaţiile asumate prin contract şi 

ofertă atunci Achizitorului i se conferă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a rezilia de plin drept prezentul 

contract, prin notificare de reziliere transmisă Furnizorului, precum şi de a pretinde şi obţine de la 

Furnizor cu titlul de daune interese, contravaloarea prezentului contract.  

 

15. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

 

15.1. Ajustarea preţului contractului  nu este permisă. 

15.2 Plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă 

la prezentul contract.  

 

16. AMENDAMENTE  

 

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

clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 

comerciale şi legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.  

16.2.-Contractul se poate modifica în condițiile art.221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. 

 

17-ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI 

 

17.1.-Atunci când are loc o încălcare a contractului de către Furnizor, partea prejudiciată prin 

încălcare (Achizitorul) va fi îndreptăţită la următoarele remedii: 

a. despăgubiri şi/sau 

b. încetarea contractului.     

17.2.-Despăgubirile pot fi: 

 a. daune-interese şi/sau 

 b. penalităţi contractuale.  

17.3.-În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, acesta poate reţine aceste 

despăgubiri din orice sume datorate Furnizorului şi poate executa garanţia de buna execuţie. 

17.4.-Achizitorul va avea dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit după 

finalizarea contractului în conformitate cu legea aplicabilă care guvernează contractul. 

17.5.-În cazul în care executarea contractului de furnizare produse este viciată de erori substanţiale, 

neregularităţi sau fraudă imputabile Furnizorului, Achizitorul poate să refuze efectuarea plăţilor sau 

poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea viciilor, 

neregularităţilor sau fraudei. 

 

18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DIN INIŢIATIVA ACHIZITORULUI   
 

18.1. Prezentul contract va înceta efecte la data executării tuturor obligaţiilor asumate prin  contract. 

18.2. Încetarea contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative 

ale Achizitorului şi Furnizorului dobândite în baza contractului. 

18.3. Suplimentar faţă de cauzele de încetare, Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline 

(de jure) după acordarea unui preaviz de şapte zile Furnizorului, prin notificare de reziliere, fără 

necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în 

oricare dintre situaţiile următoare : 
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a. Furnizorul nu furnizează produsele în conformitate cu prezentul contract; 

b. Furnizorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 7 zile de la data preavizului emis de 

către Achizitor, care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau neexecutării 

obligaţiilor din contract care afectează în mod grav executarea corespunzătoare şi la timp a 

furnizării; 

c. Furnizorul  subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului; 

d. Furnizorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau 

sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a 

suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură 

similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional; 

e. are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică, natura sau controlul Furnizorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări 

sunt înregistrate într-un act adiţional la contract; 

f. apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului; 

g. Furnizorul eşuează în a furniza garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care 

furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele. 

18.4. De îndată ce va fi posibil după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea produselor 

şi toate sumele cuvenite Furnizorului până la data rezilierii. 

18.5. Dacă Achizitorul reziliază contractul, va fi îndreptăţit să recupereze, în termen de 90 de zile de 

la data constatării, de la Furnizor, fără a renunţa la celelalte acţiuni la care este îndreptăţit în baza 

contractului, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la valoarea maximă a contractului.  

 

19. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DIN INIŢIATIVA FURNIZORULUI 

 

19.1. În urma unui preaviz de 45 zile acordat Achizitorului, Furnizorul poate rezilia contractul dacă 

Achizitorul: 

a. nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către Furnizor a sumelor datorate acestuia în baza 

oricărei certificări din partea Beneficiarului, după expirarea termenului limită prevăzut în 

clauza 13.2; 

b. suspendă derularea furnizării sau a oricărei părţi a acestora pentru mai mult de 90 de zile 

pentru motive nespecificate în contract sau independente de culpa Furnizorului; 

19.2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Furnizorului dobândit anterior 

acesteia în temeiul contractului. 

 

20. CESIUNEA  

 

20.1. Nu este permisă cesiunea prezentului contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor 

contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.  

 

21. SUBCONTRACTAREA – dacă este cazul 

 

22. FORŢA MAJORĂ.  

22.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

22.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  

22.3. 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.  

22.4. 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.  
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22.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni, 

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.  

  

 

23. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  
 

23.1. 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.  

23.2. Dacă, după 15 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.  

 

 

24. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI  

 

24.1.Furnizorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 

zile lucrătoare de la data semnării contractului, sub sancțiunea rezilierii acestuia. 

24.2.- Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 

_______ lei,  reprezentând 10% din valoarea contractului, fără TVA.  

24.3.- Garanția de bună execuție se  constituie, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din 

H.G. nr.395/2016 și devine anexă la contract; 

24.4.-Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă Furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 

execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Furnizorului, precizând totodată 

obligaţiile care nu au fost respectate.  

24.5. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la 

data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului de achiziţie 

publică/contractului subsecvent şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată 

pretenţii asupra ei. 

 24.6.-Garanţia de bună execuţie  trebuie să fie irevocabilă. 

 

25. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL  

 

25.1. Limba care guvernează contractul este limba română.  

 

26.-COMUNICĂRI  

 

26.1.1. Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris.  

2561.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii.  

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

scris a primirii comunicării.  

 

27. ALTE CLAUZE 

27.1 În cazul încetării contractului de finanțare nerambursabilă, prezentul contract încetează de drept 

cu aceeași dată, fără nicio obligație financiară din partea achizitorului față de furnizor. 
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27.2. Prezentul contract poate înceta și prin acordul de voință al părților, acestea încheind un act 

adițional în acest sens. 

 27.3. În cazul instituirii pe teritoriul României, al județului Ialomița sau cel al sediului furnizorului, 

după caz, a stării de urgență/alertă/asediu, părțile vor reactualiza, dacă este cazul, în maxim 2 zile 

lucrătoare de la data instituirii oficiale, obligațiile contractuale în funcție de legislația în vigoare 

specifică acestor stări excepționale. 

 

28. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI  
 

28.1. Prezentul Contract reprezintă voința liberă a Părților și se semnează de către acestea astfel cum 

au fost agreate clauzele Contractului și întinderea obligațiilor asumate, orice alte înțelegeri 

anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridică. Contractul va fi interpretat conform 

legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie azi ..............2020 prezentul contract în două exemplare 

originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 

 

Achizitor: Furnizor: 

 

JUDEŢUL IALOMIŢA 

 

S.C. _______________ 

PREŞEDINTE, 

 

Administrator, 

EMIL-CĂTĂLIN GRIGORE __________         

 

 

 

Direcţia Buget - Finanţe  

Director Executiv Adjunct, 

Mihaela Moroianu 

 

Viză C.F.P.  

 

 

 

Direcţia Coorodonare-Organizare  

Director Executiv, 

Ionica Băicoianu 

 

 

 

 

Viză legalitate,  

 

 

 

Direcţia Achiziţii - Patrimoniu  

Director Executiv, 

Gheorghe Proca 

 

 

 

Direcția Investiții și Servicii Publice, 

Director Executiv, 

Cristian Vlad 

 

  

  


