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Contract de furnizare  

nr.         /    2022 
 
 

1. Partile contractante 
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi al HG nr. 395/2016  pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul contract de furnizare produse, 
Între 
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) cu sediul Braşov, str. Institutului nr. 35, 
Birou E7-11, E7-12, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor din Braşov sub nr. 8483/04.07.2006, 
cod fiscal 18884295, telefon 0268.470505,emal relaiipublice@addjb.ro reprezentată legal de Director 
executiv Gliga Luciana, în calitate de Achizitor, pe de o parte 
şi  
SC ..............................., cu sediul social în ............................, tel. ..........................,înscrisă la Oficiul 
Registrului Comerțului ................................, C.U.I: ...........................,având cont ............: 
..................................................., deschis la  ........................................, reprezentată legal de 
................................ ..........., în calitate de furnizor, pe de altă parte. 

 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract –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. produs –  centrală termică în condensare; 
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile 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 şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului; 
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de 
Comerţ (CIC); 
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi 
inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 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 enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 
 
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 dacă nu se specifică în mod 
diferit. 

Clauze obligatorii 
 

4. Obiectul şi preţul contractului 
 4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze Ansamblu de Containere modulare destinate Centrului Multifuncțional 
de sănătate, igienă și educație din Racoș” 
 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare 
si instalare. 
4.3. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor de montaj 
prestate, plătibil furnizorului de către achizitor este de .............................lei , la care se adaugă T.V.A. in valoare 
de .................. lei. 
 
5. Durata contractului 
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5.1 – Durata prezentului contract este de 60 de zile, începând de la data semnării acestuia. Obligaţia de plată 
a contravalorii produselor subzistă ajungerii la termen a prezentului contract sau încetării contractului din alte 
motive (sau în alte situaţii) decât cele pentru care furnizorul şi-a exprimat acordul expres. 
5.2. Executarea contractului începe odată cu semnarea acestuia de către ambele părţi si la data inregistrarii 
sale la autoritatea contractanta. 
 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 
- Oferta tehnica si financiara a furnizorului, impreuna cu toate raspunsurile la solicitarile de clarificari (daca este 
cazul) 
- Anexa 1 - Caietul de Sarcini, inclusiv anexele acestuia, 
- Anexa 2 - Propunerea Tehnică, 
- Anexa 3 - Propunerea Financiară, 
- Grafic de livrare şi instalare  
- Acord de asociere – daca este cazul 
- Contracte cu subcontractanți și anexele acestora– daca este cazul 
- Angajamente de susținere de terță parte– daca este cazul 
- acte aditionale incheiate conform prevederilor prezentului contract, daca partile convin incheierea unor astfel 
de documente, in timpul derularii contractului. 
 
7. Obligaţiile principale ale furnizorului 
7.1 – Furnizorul se obligă să livreze și să asigure instalarea containerelor  şi să predea/să pună la dispoziţia 
achizitorului 
 - Grafic de livrare şi instalare  
 - Acord de asociere – daca este cazul 

- Contracte cu subcontractanți și anexele acestora– daca este cazul 
- Angajamente de susținere de terță parte– daca este cazul 
-  

7.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze, instaleze, autorizeze produsele la standardele şi/sau performanţele 
prezentate în oferta tehnica şi conform cu caietul de sarcini;                                                              
 - Furnizorul se obligă sa respecte duratele de inlocuire periodică  de mentenanţă şi intreţinere preventivă 
specificate in manualul de service original al producatorului atâta timp  cât produsul este in garanţie. Timpul de 
raspuns pentru intervenţii de service este de maxim 1 ora.    
7.3 -  Furnizorul se obligă sa livreze și să pună în funcțiune containerele , la Racos. 
Produsul furnizat și prestarea serviciilor de instalare/montare se vor receptiona pe baza de Proces Verbal de 
recepție, la finalizarea lucrărilor. 
7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) 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 produsul achiziţionat, şi 
ii)  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. 
7.5-  Furnizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele și performanţele tehnice în conformitate cu 
normele legislative în vigoare; 
7.6-  Furnizorul se obligă să livreze produsele si sa presteze serviciul de montare a acestora în termen de 60 
zile de la data semnarii prezentului contract; 
7.7-Furnizorul se obligă să predea Beneficiarului manualul de utilizare a produsului furnizat, certificatul de 
garanție, declaratie de conformitate, cartea tehnica/instructiuni de exploatare si intretinere in limba 
romana,autorizatiile ISCIR, PIF aferente, etc. (daca este cazul); 
7.8- Furnizorul are obligaţia de a asigura şi de a plăti transportul produsului până la locul unde va avea loc 
montarea acestora; 
7.9- Furnizorul se obligă să întocmească raportul de primă punere în funcțiune a produsului. 
 
8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1-Achizitorul se obligă să achiziţioneze şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele furnizate și serviciile de montaj prestate în termenul 
convenit. 
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 30 zile de la emiterea facturii 
de către acesta, după încheierea procesului verbal de recepţie a produsului și serviciilor de montaj prestate. 
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 - Oricare dintre parti este pusa de drept in intarziere daca, din vina sa exclusiva, nu-si indeplineste, total sau 
partial, obligatiile asumate si la termenele stabilite in contract. 
9.2-  În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, 
atunci achizitorul este indreptatit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 1% pentru fiecare zi de intarziere 
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pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea contractului fara TVA diminuata cu 
contravaloarea fara TVA a produsului care a fost furnizat și serviciilor de montaj prestate și receptionate de catre 
achizitor, fara obiectiuni. 
9.3 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la data primirii facturii, atunci 
acesta are obligaţia de a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 1% pentru fiecare zi de intarziere pana la 
indeplinirea efectiva a obigatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara TVA a platilor neefectuate. 
9.4 – Penalitatile datorate de parti curg de drept de la data scadentei obligatiilor asumate conform prezentului 
contract. 
9.5 – Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate 
de a considera contractual de drept reziliat, fara punere in intarziere si fara orice alta forma prealabila, precum 
si de a pretinde plata de daune – interese in conditiile dreptului comun. 

 
Clauze specifice 

 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului 
În scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a Contractului, 
Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în cuantum de..............., reprezentând 10% din 
preţul contractului (fără TVA), în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. 
12.2 - (1) Garanţia de bună execuţie se constituie: 
- printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii în favoarea Achizitorului de o societate bancară sau 
de o societate de asigurări, care devine anexă la contract (în acest caz se acceptă și emiterea scrisorii de 
garanție cu valabilitate pe toată perioada de execuție a lucrărilor, urmând ca pentru perioada de garanție să se 
emită o nouă scrisoare de garanție reprezentând 30% din valoarea garanției de bună execuție aferentă perioadei 
de execuție a lucrărilor, în termen de 10 zile de la data semnării Procesului verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor, cu o valabilitate pentru toată perioada de garanție acordată lucrărilor);  
12.3 - Achizitorul va avea dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bunǎ execuţie în limita prejudiciului 
creat din culpa executantului, pentru a asigura acoperirea eventualelor penalităţi sau a oricăror despăgubiri 
pentru prejudicii suferite ca urmare a întârzierii Executantului în executarea lucrărilor, neexecutării totale sau 
parţiale, ori executării defectuoase a acestora sau pentru neîndeplinirea oricăror alte obligaţii asumate de catre 
Executant prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul 
are obligaţia de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
Executarea totală sau parţială a garanţiei de bună execuţie nu limitează dreptul Achizitorului de a solicita şi 
obţine plata tuturor penalităţilor şi/sau a despăgubirilor datorate de Executant în temeiul prezentului Contract 
sau al legii. 
12.4 - Garanţia de bună execuţie a contractului va fi restituită Executantului după cum urmează: 
- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este 
minim; 
- 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal 
de recepţie finală. 
12.5 În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate,  pentru orice motiv 
(inclusiv forţa majoră), executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei  de bună execuţie, în maxim 
5 zile lucratoare de la data intrării în vigoare a actului adiţional. 
12.6 Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în care: 
(a) Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este prevazut 
la art. 12.5, situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie; 
(b) oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Executantul nu îşi 
îndeplineşte obligaţiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, 
Achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia Executantului cât şi emitentului instrumentului de garantare 
precizând obligaţiile care nu au fost respectate, cât şi modul de calcul al prejudiciului. 
 
11. Limba care guvernează contractul 
11.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
12. Ambalare şi marcare 
12.1 - Furnizorul are obligaţia de a proteja produsul pentru ca acesta să facă faţă, fără limitare, la manipularea 
dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar 
putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la 
destinaţia finală. 
12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta normele în 
vigoare.  
12.3 - Toate materialele de ambalare a produsului, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor 
(paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 
12.4 -  Furnizorul trebuie sa dea o declaraţie prin care sa ateste ca piesele de schimb, inclusiv bateriile 
reîncarcabile, daca este cazul, vor fi puse la dispozitia autorităţii/entităţii contractante sau printr-un prestator de 
servicii. 
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13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
13.1. - (1) Produsul se va livra și instala la adresa specificata la art. 7.3 
13.2. - (1) Documentele care insotesc produsul sunt: 
• declaratie de conformitate; 
• certificatul de garantie; 
• cartea tehnica; 
• instructiuni de exploatare si intretinere in limba romana; 
• orice alte documente care trebuie predate conform reglementarilor legale in vigoare. 
(2) Cartea tehnica si alte instructiuni care se impun pentru o functionare si o utilizare optima a produsului furnizat 
va fi redactata in limba romana. 
14. Transport 
14.1. - Furnizorul are obligatia de a asigura fara costuri suplimentare pentru Achizitor transportul produsului 
pana la adresa specificata la art. 7.3 
14.2. - Furnizorul este responsabil, pana la receptionarea produselor, de orice pierdere, deteriorare sau alte 
evenimente produse in cursul transportului. 
 
15. GARANȚIA: 
15.1. Garanția pentru produsele furnizate și pentru lucrările de instalare a acesteia este de .......luni, conform 
certificatului de garanție care se va înainta Achizitorului. 
15.2. Perioada de garanţie începe odată cu receptia efectuată după livrarea și punerea în funcțiune a produsului 
la amplasamentul indicat de ACHIZITOR; 
15.3. Achizitorul are dreptul de a notifica Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie care apare în 
conformitate cu această garanţie; 
15.4. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia dea răspunde în termen de 48 ore, în zilele 
lucrătoare şi de a remedia defecţiunea sau de a înlocui componentele defecte cu altele similare sau cu 
performanţe tehnice superioare, fără costuri suplimentare pentru Achizitor; 
15.5. Dacă Furnizorul, după ce a fost înstiinţat de către Achizitor, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada 
de 48 de ore, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele Furnizorului şi fără a 
aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care Achizitorul le are faţă de Furnizor prin prezentul contract.  
15.6. Furnizorul asigură Achizitorul de disponibilitatea sa de a încheia contract de service postgaranţie. 
 
16. Ajustarea preţului contractului 
16.1 - Pentru produsul livrat şi pentru serviciile de montaj prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt 
în conformitate cu oferta acestuia, anexă la contract. 
16.2 - Preţul contractului  este ferm. 
 
17  Întârzieri în îndeplinirea contractului 
17.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul în perioadele de timp stabilite la art. 7.6 
17.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă perioadele de timp stabilite la art.7.6, 
atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare 
asumate prin prezentul contract se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
17.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere 
în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului. 
 
18. Forţa majoră 
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3 - 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. 
18.4 - 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. 
18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 
acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
18.6 - 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 drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să 
poată pretinde celeilalte daune-interese. 
19. Soluţionarea litigiilor 
19.1 - 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. 
19.2 - 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 România.  
20. Comunicări 
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20.1 - (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. 
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii 
comunicării. 
21. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
22. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
22.1 - În contextul încheierii și executării prezentului Contract, părțile vor prelucra o serie de date cu caracter 
personal, respectiv: 
 - datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale Beneficiar, dezvăluite de beneficiar către 
antreprenor; 
 - datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale Antreprenorului, dezvăluite de antreprenor către 
beneficiar;  
În ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate de mai sus, părțile declara 
în mod expres și făra echivoc că sunt de acord ca datele obținute conform prevederilor contractuale, să fie 
folosite și/sau prelucrate în contextul încheierii și executării prezentului Contract, precum și în scopul transmiterii 
de comunicari comerciale, cu respectarea prevederilor aplicabile din Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind 
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor). 
 22.2 - Fiecare parte este responsabilă de implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru 
a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal al persoanelor vizate prelucrate conform 
prezentului contract. ” 
 
 Părtile au înteles să încheie prezentul contract în trei exemplare, două pentru Judeţul Braşov şi unul pentru 
furnizor. 
                   
 
ACHIZITOR         Furnizor, 
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov     
Director executiv         Administrator  
Gliga Luciana          
 


