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Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020. Axa prioritară (AP) 10 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate 

de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Obiectivul Specific (OS) 10.1 Sprijinirea 

ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Proiect 

“Consolidarea capacității unităţii de învăţământ LICEUL TEORETIC ”DAVID VONIGA” GIROC în vederea 

gestionării crizei COVID - 19”, cod SMIS 149080 

 

 

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE 

Achiziţii Directe 

 

Nr. _____ /_____ 

 

Prezentul Contract de Achiziţie Publică de Produse s-a încheiat, având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi orice alte prevederi legale emise în aplicarea 

acesteia. 

 

1. Părţile contractante 

Liceul Teoretic “David Voniga” Giroc, Sediu: Localitatea Giroc, Str. Trandafirilor 59, Comuna Giroc, Judetul Timis 

Romania, Cod Postal 307220 Telefon : 0256395771,  e-mail: scgiroc@yahoo.com, reprezentata prin doamna Mihaela 

PASCU, avand functia de Director, în calitate de "Autoritate contractantă" sau Achizitor; 

 

Şi 

 

 

 S.C............................................... S.R.L., cu sediul în ....................................................., telefon: ..............................., 

email: ......................................, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului ................................., cod de înregistrare 

............................, tel……………….., e-mail:………………………, cont IBAN…………………………………………, 

deschis la ……………………………., reprezentată prin ………………………………………….., avand functia de 

…………….. în calitate de FURNIZOR, pe de alta parte. 

 

2. Definiţii 

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

a. Contract - prezentul contract de achiziţie publică de produse şi toate anexele sale; 

b. Achizitor şi Furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. Preţul contractului – preţul plătibil Achizitorului de către Furnizor, în bază şi în conformitate cu prevederile contractului, 

a ofertei Furnizorului şi a documentaţiei de atribuire, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 

asumate prin contract; 

d. Produse - echipamentele si orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, sau in Cap.3 din prezentul 

contract pe care Furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze Achizitorului; 

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. Destinaţia finală - locul unde Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 

g. Ofertă - actul juridic prin care Furnizorul şi-a manifestat voinţa de a se angaja, din punct de vedere juridic, în acest 

contract de achiziţie publică de produse şi cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică precum şi alte documente 

care au fost menţionate în documentaţia de atribuire; 

h. Cesiune - înţelegere scrisă prin care furnizorul transferă unei terţe părţi, drepturile şi/sau obligaţiile deţinute prin contract 

sau parte din acestea; 
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i. Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract şi care execută şi/sau furnizează anumite 

părţi ori elemente ale Contractului ori îndeplineşte activităţi care fac parte din obiectul Contractului, răspunzând în faţa 

Contractantului pentru organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

j. Recepţia - reprezintă operaţiunea prin care Autoritatea contractantă îşi exprimă acceptarea faţă de produsele furnizate în 

cadrul contractului de achiziţie publică, semnând procesul-verbal de recepţie al produselor, şi pe baza căreia efectuează 

plata; 

k. Prejudiciu - paguba produsă Achizitorului de către Furnizor prin neexecutarea/ executarea necorespunzătoare ori cu 

întârziere a obligaţiilor stabilite în sarcina sa, prin prezentul contract; 

l. Zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile 

lucrătoare. 

m. Interpretare - 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. 

n. Forţa majoră - eveniment independent de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu 

putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă îndeplinirea obligaţiilor de către una dintre părţi 

şi include  

calamităţi, greve, sau alte perturbări ale activităţii industriale, acţiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, 

blocade, insurecţii, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundaţii, deversări, turbulenţe civile, 

explozii şi orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul părţilor şi care nu ar putea fi evitate prin 

luarea măsurilor corespunzătoare de diligenţă. 

 

  3. Obiectul contractului 

3.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă furnizarea si livrarea de sistem de dezinfectare portabil – aparat tip 

nebulizator pentru dezinfectia spatiilor si a suprafetelor de bacterii si virusi, cu Ozon gazos, în cadrul proiectului 

Cod SMIS 149080 conform tabelului de mai jos, produse pe care Furnizorul se obligă să le furnizeze în conformitate cu 

prevederile din prezentul contract, şi a propunerii tehnice şi financiare, respectiv achiziţia din catalogul electronic SEAP. 

Nr. 

Crt. 

Denumire produse UM Cantitate  Preţ unitar 

lei fără TVA 

Valoare totală lei 

fără TVA 

1 Sistem de dezinfectare portabil  

– aparat tip nebulizator pentru dezinfectia spatiilor 

si a suprafetelor de bacterii si virusi, cu Ozon gazos  

buc.  4   

 
TOTAL VALOARE 

  
  

 

4. Preţul contractului  

4.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate pe care Achizitorul se obligă să-l 

plătească Furnizorului este de ……….. lei, fără TVA.  

  

5. Durata contractului 

5.1 Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi se finalizează la momentul la care toate 

obligaţiile stabilite în sarcina părţilor au fost executate, dar nu mai târziu de 7 zile de la data semnării acestuia. 

 

6. Documentele contractului 

6.1. Documentele contractului, asumate de Furnizor sunt: 

 1. Caietul de sarcini și anexele sale; 

2. Propunerea tehnică și documentele aferente precum și oferta financiară; 

             3. Procesul-Verbal de Recepţie al Produselor; 

             4. Acte adiționale (dacă este cazul); 

             5. Contracte de subcontractare sau/si de cesiune (dacă este cazul); 

6. Orice alte documente apărute pe parcursul execuției contractului în legătură cu acesta. 

7. Detaliul de achizitie atribuita in SEAP cu numarul DA ……………..din data de …………….. 
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7. Obligaţiile principale ale Furnizorului 

7.1. Furnizorul va furniza produsele şi îşi va îndeplini obligaţiile în condiţiile stabilite prin prezentul contract, cu respectarea, 

propunerii tehnice şi financiare din catalogul electronic SEAP, prevederilor documentaţiei de atribuire şi a ofertei în baza 

căreia i-a fost adjudecat contractul. 

7.2. Furnizorul se obligă să livreze produsele, care fac obiectul prezentului contract, la sediul Achizitorului. Costul livrării 

revine în sarcina Furnizorului. 

7.3. Furnizorul sa obligă să monteze, să pună în funcţiune, (daca este cazul), să instruiască personalul beneficiarului și să 

efectueze service-ul în garanție pentru produsele ce fac obiectul contractului, (daca este cazul). 

7.4. Furnizorul se obligă să emită factura/facturile aferentă/e produselor furnizate prin prezentul contract numai după 

semnarea procesului/proceselor verbal/e de recepţie a produselor. 

7.5. Funizorul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Achizitor sau de către orice altă persoană a 

reglementărilor aplicabile în ceea ce priveşte modul de utilizare a produselor. Prin recepţia produselor livrate şi semnarea 

procesului verbal de recepţie al acestora, Achizitorul confirmă că acestea corespund specificaţiilor din propunerea tehnică 

şi cerinţelor solicitate. 

7.6. Recepţia produselor se va desfăşura conform precizărilor de la capitol 13.   

 

8. Obligaţiile principale ale Achizitorului 

8.1. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract 

8.2. Achizitorul va pune la dispoziţia Furnizorului, cu promptitudine, orice informaţii şi/sau documente pe care le deţine şi 

care pot fi relevante pentru realizarea contractului. 

8.3. Achizitorul îşi asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea şi legalitatea datelor/informaţiilor/documentelor 

puse la dispoziţia Furnizorului în vederea îndeplinirii contractului. În acest sens se prezumă că toate datele/informaţiile, 

documentele prezentate Furnizorului sunt însuşite de către conducătorul unităţii şi/sau de către persoanele în drept având 

funcţie de decizie care au aprobat respectivele documente. 

8.4. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele furnizate şi să certifice conformitatea lor astfel cum sunt prevazute in 

catalogul electronic a Furnizorului în SEAP.                

8.5. Achizitorul se obligă să plătească preţul contractului către Furnizor conform specificaţilor din Art. 9. 

 

9. Modalităţi de plată 

9.1. În termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor, acceptate la plată, achizitorul 

depune la AM cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia; 

9.2. În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată, 

AM va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse in Cererea de Rambursare/Plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, 

termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăşi 

10 zile lucrătoare. 

9.3. După autorizarea cheltuielilor, AM va efectua plata în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care AM dispune 

de resurse în conturile sale 

9.4. Achizitorul se obligă să plătească preţul contractului către Furnizor, în urma recepției cantitative și calitative, la sediul 

sau, în baza facturii transmise de către Furnizor în original sau pe email în termen de  zile lucratoare de la data primirii 

facturii la sediul autorității contractante, din fondurile europene acordate de către AM POIM cu titlu de ”Prefinanțare”.  

 

10. Ajustarea preţului contractului 

10.1. Pentru produsele furnizate, plăţile datorate de Achizitor Furnizorului sunt cele acceptate în catalogul electronic a 

Furnizorului în SEAP. 

10.2. Prețul este ferm pe toată durata derulării contractului și nu poate fi modificat. 

10.3. Deasemenea Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale 

acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Părţile pot convenii adaptarea acelor clauze afectate 

de modificări ale legii. 
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11. Obligaţii privind daunele şi penalităţile de întârziere 

11.1. În cazul în care, Furnizorul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract sau le îndeplineşte 

necorespunzător, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin.( 21) din 

O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, cu modificările şi 

completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea produselor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult 

de valoarea contractului.  

11.2. Răspunderea Furnizorului nu operează în cazul în care neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a 

obligaţiilor ce revin Furnizorului se datorează culpei Achizitorului; 

11.3. În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a facturii în termenul prevăzut 

în acest contract, Furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânziilor legale penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii 

neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în 

executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 

autorităţile contractante, dar nu mai mult decât valoarea plăţii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată. 

11.4. Penalităţile de întârziere datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract. 

 

12. Documentele care însoţesc produsele livrate 

12.1 Furnizorul va transmite Achizitorului, documentele care însoţesc produsele livrate astfel: 

    a) Documentele de însoţire a mărfii (aviz de însoţire a mărfii/aviz de expediţie, etc) 

    b) Documentaţia tehnică, respectiv: 

        - Certificat de calitate si conformitate a produselor 

        - Certificat de garanţie 

        - Documentaţie/instrucţiuni de instalare, exploatare, intretinere in limba romana (daca este cazul). 

                      

13. Recepţia 

13.1. Recepţia produselor se va face la sediul indicat/convenit de comun acord. 

13.2. Achizitorul prin reprezentantul/ii împuternicit/i, are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica 

conformitatea lor cu specificaţiile tehnice din propunerea tehnică prezentată in catalogul electronic al Furnizorului.  

13.3. Prin semnarea fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie, Achizitorul declară că toate produsele respective au fost 

livrate şi recepţionate şi că acestea sunt noi, conforme cu specificaţiile din propunerea tehnică din Catalog.  

 

14. Perioada de garanţie acordată produselor 

14.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.  

14.2. Perioada de garanţie acordată produselor de către Furnizor este de cel puțin 24 de luni  și  începe de la data semnării 

procesului verbal de recepţie întocmit pentru fiecare livrare. 

 

15. Forţa majoră 

15.1 Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil. 

15.2. Forţa majoră şi cazul fortuit trebuie dovedite. 

15.3. Partea care invocă forţa majoră sau cazul fortuit are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi, în scris, de îndată 

ce s-a produs evenimentul. 

15.4. Partea care a invocat forţa majoră sau cazul fortuit are obligaţia să aducă la cunoştinţă celeilalte părţi încetarea cauzei 

acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârşit. 

15.5. 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. Soluţionarea eventualelor divergenţe şi a litigiilor 

16.1. Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe şi negociere amiabilă, orice 

neînţelegere sau dispute/divergenţe care se poate/pot ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
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16.2. Dacă disputa nu a fost astfel soluţionată şi părţile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu sau în îndeplinirea 

contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc şi în scris, în privinţa poziţiei lor asupra aspectului în dispută precum şi 

cu privire la a soluţia pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei. 

16.3. Dacă încercarea de soluţionare pe cale amiabilă eşuează sau dacă una dintre părţi nu răspunde în termen de 10 zile la 

solicitare, oricare din părţi are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competenţe, de la locul executării contractului.  

 

17. Comunicarea între părţi 

17.1. Orice comunicare făcută de părţi va fi redactată în scris şi expediată prin scrisoare recomandată sau prin curier cu 

confirmare de primire sau/şi prin e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

18. Conflictul de interese 

18.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite derularea 

obiectivă şi imparţială a contractului. Conflictele de interese pot apărea, în mod special, ca rezultat al intereselor economice, 

afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. 

Orice conflict de interese apărut în timpul derulării contractului trebuie notificat în scris Achizitorului, fără întârziere. 

18.2. Furnizorul se va asigura că personalul său nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. 

Furnziorul va înlocui, imediat şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său, care se 

regăseşte într-o astfel de situaţie (ex: înlocuire, încetare, aprobare, deplasare/delegare,orar/program), cu o altă persoană ce 

îndeplineşte condiţiile minime stabilite prin prezentul contract. 

18.3. Furnizorul are obligaţia de a respecta prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice cu privire la evitarea 

conflictului de interese. Furnizorul nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte înţelegeri privind furnizarea de 

produse, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în 

procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori 

angajaţi/foşti angajaţi ai Achizitorului sau ai Furnizorului de servicii de achiziţie implicaţi în procedura de atribuire cu care 

Achizitorul/Furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior 

atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12(douăsprezece) luni de la încheierea 

contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii/rezilierii contractului. 

 

19. Confidenţialitatea informaţiilor şi protecţia datelor cu caracter personal 

19.1. Furnizorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie în vederea încheierii şi 

executării contractului drept strict confidenţiale. 

19.2. Obligaţia de confidenţialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informaţii venite, în 

format oficial, din partea anumitor autorităţi publice conform prevederilor legale aplicabile. 

 

20. Limba care guvernează contractul 

20.1. Limba prezentului contract şi a tuturor comunicărilor scrise va fi limba oficială a Statului Român, respectiv limba 

română. 

 

21. Legea aplicabilă contractului 

21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

21.2. Furnizorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, precum şi reglementărilor direct 

aplicabile ale Uniunii Europene, jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi se va asigura că personalul său, 

salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune 

de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. 

Prezentul  contract,  împreuna  cu  toate  anexele,  care  fac  parte  integrată din cuprinsul său, reprezintă  voinţa  părţilor  

semnatare  şi  înlătură  orice  altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui, fiind singurul 

instrument juridic probant al relaţiei contractuale dintre acestea, pentru soluţionarea eventualelor litigii pe cale amiabilă sau, 

în caz de neînţelegere, prin acţiune în justiţie adresată instanţei competente material şi teritorial. 
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Prezentul contract, având în compunere 6 pagini, s-a încheiat astăzi, ............................., la sediul Achizitorului, într-

un număr de 2 (doua) exemplare, toate cu aceeaşi forţă juridică, din care 1 (un) exemplar pentru Achizitor, iar 1 (unul) 

exemplar pentru Furnizor. 

 

                           ACHIZITOR,                  FURNIZOR, 

 

              Liceul Teoretic “David Voniga” Giroc                                   SC ..................................... SRL 

                                                                                                                                           

                            Director                                                                                       

                       

                          Mihaela PASCU                                                                       

 


