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CONTRACT DE FURNIZARE 
nr. _______ din __________ 

 
 

1.Preambul 

În temeiul dispozițiilor Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare, între: 

 

……………………, Bucuresti, cu sediul în …………, cod poştal ……, tel. ……….., e-mail: 
…………………, Cod fiscal ……….. cont nr. ……………, deschis la ………, reprezentată prin 
………., având funcția de …………….., in calitate de Achizitor pe de o parte şi 
   
şi 
 
...................... S.R.L, cu sediul social in .............................., Str. ........., nr. ......, Jud. ............., 
inregistrata la O.R.C sub nr. J..................., CUI RO ................, tel..............., fax................., e-
mail................ avand cont nr. RO......................., deschis la Trezoreria ................, reprezentata de 
................– ........................., în calitate de Furnizor. 
 
 
Art. 2. Definiţii  
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. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
e. 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; 
f. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
g. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunciativă. Nu 
este considerat 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;  
h. i.   zi - zi calendaristică;  an - 365 de zile. 
 
 

I. Clauze obligatorii 
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Art. 3. Obiectul contractului   
3.1 Furnizorul se obligă să furnizeze .............................., în perioada convenită şi în conformitate 
cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.  
 

Art. 4. Preţul contractului 
4.1 Preţul total al contractului, respectiv preţul produsului  livrat  la sediul achizitorului este de 
…………………… lei fără TVA, la care se adaugă TVA conform actelor normative în vigoare la 
data emiterii facturii. Preţul total cuprinde .......................... 
4.2 Preţul contractului este exprimat în lei şi este ferm. Nu se acceptă actualizarea sau revizuirea 
preţului contractului.  
4.3 Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul produsului, cu OP in contul furnizorului, 
în maxim 30 de zile de la data emiterii facturii, in baza tuturor documentelor justificative. 
 

Art. 5.  Durata contractului 
5.1. Perioada de valabilitate a contractului este de la data semnării contractului de catre parti şi 
pana la epuizarea conventionala si/sau legala a oricarui efect pe care il produce. 
 

Art. 6. Executarea contractului  
6.1.  Executarea contractului începe la data semnării lui de către ambele părţi.  
6.2. Furnizorul are obligaţia de a livra produsul în termen de maxim 7 (sapte) zile lucratoare de la 
semnarea contractului de către ambele părţi. 
 
Art. 7. Documentele contractului 
7.1. Documentele contractului sunt ( cel puţin): 

a caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la 
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de 
evaluare; 

c) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul; 
            d) graficul de livrare; 
            e) acte aditionale, daca este cazul      
     
Art. 8.  Obligaţiile furnizorului 
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
oferta tehnico financiara. 
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul în termenul convenit prin contract la locul indicat 
de achizitor. 
8.3 Furnizorul se obliga sa respecte secretul profesional, sa nu divulge nici tertilor, nici 
colaboratorilor, informatii, date si/sau documente interne si/sau externe specifice si proprii 
Achizitorului (metode comerciale, administrative si/sau tehnice, etc.), la care ar putea avea acces, 
sau pe care le va executa in perioada derularii prezentului contract. 
8.4 Furnizorul se obliga sa respecte legislatia in vigoare privind protectia persoanelor fizice in 
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 
Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor 
informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice (ex: instanțe de 
judecată, ANAF, etc.), conform prevederilor legale aplicabile. 
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8.5 Furnizorul se asigura si raspunde de respectarea a normelor de protectie a muncii, PSI si a 
celorlalte prevederi legale, in domeniu. 
8.6 Furnizorul se asigură că angajații săi se conformează tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor 
legate de securitatea muncii. 
8.7. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, mărci înregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, 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. 
 

Art. 9.  Obligaţiile achizitorului 
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsul în termenul convenit. 
9.2. Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit, pe baza livrarilor efectuate si 
evidentiate de documente justificative, elaborate de furnizor si aprobate de reprezentantii 
Autoritatii Contractante,  în maxim 30 de zile de la primirea facturii. Factura se va emite in aceeasi 
zi cu livrarea, respectiv intocmirea procesului verbal de recepţie.  
 

Art. 10.  Sancţiuni  pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor şi rezilierea contractului 
10.1.  În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 
asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe din preţul produselor nelivrate, 
penalităţi in valoare 0,1% pentru fiecare zi de întărziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor. 
10.2. Daca Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la recepționarea acestora, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti penalităţi in valoare de 0,1% din valoarea facturii neachitate, 
pentru fiecare zi de întărziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către Furnizor, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul Achizitorului de a considera contractul de drept reziliat şi de a 
pretinde plata de daune-interese, fără a mai fi necesara punerea în întârziere ori vreo alta 
formalitate prealabila. 
10.4. (1)Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunta unilateral contractul, 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, precum si in situatia demonstrarii situatiilor de excludere 
prevazute la art. 223 alin 1 din Legea 98/2016. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 
denunţării unilaterale a contractului.  
 (2)În situația în care Furnizorul nu își îndeplinește la termen sau corespunzător obligațiile 
contractuale, se consideră că acesta produce implicit prejudicii grave Achizitorului, iar acesta din 
urmă are dreptul de a-l exclude în cazul participării la alte proceduri organizate în viitor pentru 
atribuirea altor contracte de achiziție publică. 
10.5 (1)  Furnizorul are obligaţia de a livra produsul în termen de maxim 7 (zile) lucratoare zile 
de la semnarea contractului de către ambele părţi.. 
 (2) În cazul în care Furnizorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate Achizitorului părţile vor 
stabili de comun acord prelungirea perioadei de livrare. 
(3) În cazul în care:  
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i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  Furnizorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea 
contractului de către Furnizor, 
îndreptăţesc Furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de livrare a produselor sau a oricărei 
faze a acestora. 

                                                     

II. Clauze specifice 
 

Art. 11. Recepţie şi verificări 
11.1. Achizitorul (sau reprezentantul său) are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsul pentru a 
verifica conformitatea lui cu oferta tehnico-financiara. 
11.2. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
11.3. Recepţia produsului se efectuează in ziua convenita pentru livrare, în prezenta 
reprezentantului furnizorului, la sediul achizitorului. 
11.4. Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificaţiilor , achizitorul are dreptul să îl 
respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, de a înlocui produsul 
refuzat, numai in cazul in care un exista solutie tehnica de reparatie (de aducere la conformitate) 
SAU de a face toate modificarile necesare pentru ca produsul sa corespunda specificatiilor 
tehnice solicitate de achizitor si asumate de furnizor prin propunerea tehnica. 
11.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat 
sau amânat datorită faptului că produsul a fost inspectat şi testat de furnizor, cu sau fără 
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestuia la destinaţia finală. 
11.6. Prevederile clauzelor 11.1. - 11.5. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării 
garanţiilor sau  a altor obligaţii prevăzute în contract.  
11.7. În urma efectuării recepţiei, se va întocmi un Proces Verbal de recepţie, semnat de o 
comisie (alcătuită din minim 2 persoane) numită, din partea achizitorului şi de reprezentantul 
legal împuternicit al furnizorului. 
 

Art. 12. Garanţia de bună execuţie a contractului – NU ESTE CAZUL 

 

Art. 13.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsul 
13.1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsul la destinaţia finală indicată de achizitor, 
respectând termenul comercial stabilit. 
13.2. Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsul: 
-           Factura fiscala; 
- Carte de identitate; 
- Fisa de intretinere; 
- Carnet garantie si post garantie; 
- Manual de utilizare si exploatare a vehiculului, in limba romana; 
- Placuţe înmatriculare numere provizorii şi autorizaţie provizorie de circulaţie valabilă 30 
de zile.  
13.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsul a fost livrat  se face după recepţie, prin 
semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de 
furnizor pentru livrare. 
13.4. Livrarea produsului se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor de recepţie a produselor, prevazute la pct.11.7.  
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13.5. Transportul produsului se asigură de către furnizor în mod gratuit, conform ofertei, la 
locaţia menţionată de către achizitor, iar vehiculele vor respecta pe deplin conditiile de circulatie 
pe drumurile publice. 
 
Art. 14. Perioada de garanţie acordată produsului 
14.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract este nou, la prima 
inmatriculare, omologat, fabricat in conformitate cu standardul actual al tehnicii din domeniu si 
va îndeplini toate condiţiile de fiabilitate, tehnica, de confort şi de siguranţă, pentru circulaţia pe 
drumurile publice din România, conform legislaţiei Române (Ordinul M.L.T.P.T.L. nr. 211 din 
11 febr.2003, RNTR2 şi toate directivele şi normele elaborate de Comunitatea Europeană care se 
referă la autovehicule.). De asemenea, furnizorul are obligatia de  garanta ca produsul furnizat 
prin contract un va avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu 
exceptia cazului cand proiectul si/sau materialul e cerut in mod expres de catre achizitor) sau 
oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acesta va functiona la paramentrii 
recomandati de constructor. Furnizorul va asigura reparatiile in perioada de garantie in propriul 
service autorizat RAR pentru Autovehicule concepute si construite in principal pentru transportul 
marfurilor sau sa puna la dispozitia autoritatii contractante Lista service-urilor autorizate de pe 
raza Municipiului Bucuresti. 
14.2. Perioada de garanţie acordată produsului de către furnizor este cea declarata in propunerea 
tehnico-financiara. Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după 
livrarea şi depozitarea acestora la destinaţia finală.  
14.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului în scris orice plângere sau 
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 
14.4.  La primirea unei astfel de notificări, daca defectiunea face obiectul garantiei, lucrarile de 
reparatii si inlocuirea pieselor defecte este gratuita, furnizorul avand obligaţia de a remedia 
defecţiunea sau de a înlocui produsul(daca un exista solutie tehnica de reparatie) în perioada 
convenita, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care, în timpul perioadei de 
garanţie, înlocuieşte pe cel defect, beneficiază de o perioadă de garanţie, care curge de la data 
înlocuirii produsului.  
14,5 Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, un reuseste sa remedieze defectul in perioada 

convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si 

fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de 

furnizor prin contract. 

14,6 Constatarea defectiunilor se va efectua in prezenta delegatului autorizat al achizitorului. 

 
15. Subcontractanţi 
15.1. - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul. 
15.2. - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
15.3. - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte 
contractul. 
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(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
15.4. - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va 
determina schimbarea preţului contractului. 
 
Art. 16. Amendamente  
16.1 Pe durata derulării contractului, părţile contractante au dreptul de a conveni modificarea 
clauzelor contractuale, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstante care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 
 
17 Revizuirea și modificarea contractului  
17.1 - Modificări ale Contractului 
1) Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni 
modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele 
dispozițiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165). 
2) Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute 
fără organizarea unei noi proceduri de atribuire. 
3) Modificările contractuale, astfel cum sunt stabilite la art. 18.1.(a) și 18.1.(b) din prezentul 
Contract, nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, 
prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat 
câștigător în cadrul procedurii de atribuire. 
4) Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți 
propunerea de modificare a Contractului și justificarea propunerii cu cel puțin 5 zile înaintea de 
data preconizată de modificare a contractului. 
17.2 - Modificarea Contractului prin revizuire 
(a) Revizuirea prezentului Contract se realizează ca urmare a evaluării activităților, 
rezultatelor și performanțelor Contractantului în cadrul Contractului. Modificarea Contractului 
prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care constă în Produsele pe 
care Contractantul se obligă să le furnizeze în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, 
cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și 
conform cerințelor din Caietul de Sarcini precum și a celorlalte anexe ale Contractului, care fac 
parte integrantă din Contract, în următoarele situații: 
i. Revizuirea termenului de livrare a produselor. 
ii. Revizuirea termenelor de plată. 
iii. Orice alte modificări nesubstanțiale care nu afectează caracterul general al Contractului și 
care nu ar fi putut duce la denaturarea rezultatului procedurii de atribuire dacă ar fi fost în vigoare 
în momentul evaluării ofertelor, asupra cărora părțile cad de acord în urma justificării părții care 
propune respectivele modificări. 
(b) Revizuirea prezentului contract se realizează prin acte adiționale semnate de ambele părți. 
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Art. 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, apariţia cazului de forţă majoră şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
18.5. 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 plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
Art. 19. Soluţionarea litigiilor 
19.1. Achizitorul şi furnizorul vor face 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 legatură 
cu îndeplinirea contractului. 
19.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu ajung la 
întelegere de rezolvare în mod amiabil a divergenţelor contractuale, fiecare parte poate solicita   
solutionarea de către instanţele judecătoreşti de la locul executarii contractului.  
 
Art. 20. Limba care guvernează contractul 
Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
Art. 21. Comunicări 
21.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării primirii comunicării. 
21.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 
 
Art. 22. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Art. 23. Cesiunea 
Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in 
sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial. 
  

 
Prezentul contract se încheie la sediul autorităţii contractante, astazi, ………………, în 2 

(doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.   

 
 
                    ACHIZITOR,       FURNIZOR, 
 



   8

 
 

ANEXA CONTRACT DE FURNIZARE 
nr. _______ din __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Pretul se accepta doar cu 2 zecimale. 
** Se va preciza cursul Eur. 
 
 
 
 

GRAFIC DE LIVRARE 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea produsului 

Cantitatea 

(U.M.) 

Data de livrare/Perioada de timp 

exprimată în zile calendaristice 

necesară livrării 

1 ....... ......  

.    

 

 

               ACHIZITOR,       FURNIZOR, 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE PRODUS CANTITATE 

PREȚ UNITAR* 
FĂRĂ TVA 

TOTAL 
FĂRĂ TVA 

EURO** LEI EURO LEI 

1.       

2.       


