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CONTRACT DE FURNIZARE ' v.
Produse papetărie  '

în temeiul Legii nr.98/2016, privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de 
furnizare produse,

1. Părţile contractante:
MUNICIPIUL DEVA, adresa sediului: Deva, P-ta Unirii, nr.4, judeţul Hunedoara, telefon 0254 / 
213435; 0254/226176, cod fiscal 4374393, reprezentat prin d-nul.Nicolae-Florin Oancea, cu funcţia 
de Primar, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi
S.C. PETTIT ALCONS S.R.L., cu sediul in Deva, Aleea Viitorului,bl. E6, Scara 2, Etaj 2, Ap. 
23, jud.Hunedoara, nr. de ordine in Registrul Comerţului J20/517/2018, cod fiscal 39232863, 
reprezentata prin d-nul Angalita loan, având funcţia de Administrator, în calitate de furnizor, a 
intervenit unnătoml contract.

2. Definiţii:
2.1 .In prezentul contract următorii teimeni vor fi inteipretaţi 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 conti'act, 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

N gatcinţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
N f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin
Q procesul de fabricare, prelucrai-e 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
I  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

Q

r -
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind

w exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus 
care, fară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia din părţi;
j. zile - zilele calendaristice, în afara cazului în cai*e se prevede expres că sunt zile lucrătoare. 
Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se 
încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căi-eia a avut loc un 
eveniment sau s-a realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. 
Dacă ultima zi a unui temien exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică 
sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.
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3. Interpretare:
3.1 .In 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.TennenuI “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit.

4. Obiectul şi preţui contractului:
4.1.Furnizorul se obligă să furnizeze produse papetarie, în perioada convenita şi în confonnitate 
cu Caietul de sarcini nr. 17922/18.02.2022 si obligaţiile asumate prin prezentul contract.
Prezentul contract cuprinde unnătoarele produse:

N rcrt. PRODUS CANT.
PI! ofertat 

(lei fara T.V.A)

Valoare totala 
ofertata 

(let fara T.V.A.)

Valoare totala 
(lei mclusiv 

T .V A )

1 Hâflie (role) fax smart, fax papert 
210mm*30

30 5,40 162,00 192,78

2 Ace gămălie 60 2,75 165,00 196,35

3 Agrafe 28 nun 90 1,42 127,80 152,08

4 Agrafe 50 mm 150 3,46 519,00 617,61

5 Agrafe 33 mm 200 2,38 476,00 566,44

6 Agrafe colorate 20 2,32 46,40 55,22

7 Adeziv lichid a ra c e t-  5 I 10 100,00 1.000,00 1.190,00

8 Alonje plastic 25/set 150 7,50 1.125,00 1.338,75

9 Ascuţitoare 10 1,32 13,20 15,71

10 Autuoolant a4 2 71,99 143,98 171,34

11
Bajida adeziva din hârtie 50mmx50 

M
10 8,50 85,00 101,15

12 BibliofâftS cm 200 7,83 1.566,00 1.863,54

13 Biblioraft 8 cm 800 7.85 6.280,00 7.473,20

14 Burclicra cu gel 20 10,03 200,60 238,71

15 Calculator 16 digiti 20 100,17 2.003,40 2.384,05

16 Capsati:ir 40 coli 20 46,44 928,80 1.105,27

17 Capsator nr.IO 15 9,75 146,25 174,04

18 Capse 24/6 700 1,57 1.099,00 1.307,81

19 Capse nr. 10 33 0,88 29,04 34,56

20 Cd rw 50 1,60 80,00 95,20

21 Clenie 25 mm 120 7,09 850,80 1012,45
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22 Cleme 32 mm 80 9,75 780,00 928,20

23 Cleme 41 mm 40 14,16 566,40 674,02

24 Corector fluid 50 3,65 182,50 217,18

25 Corector cu banda 100 5,66 566,00 673,54

26 Carton a3-160gr I 133,25 133,25 158,57

27 Cutter mare 10 7,41 74,10 88,18

28 Creta şcolara 5 16,35 81,75 97,28

29 Decapsator 60 3,11 186,60 222,05

30 Dosar carton cu sina 2000 0,80 1.600,00 1.904,00

31 Dosar Incopciat 1/1 50 1,07 53,50 63,67

32 Dosar din plastic cu sina pvc 5000 0,65 3.250,00 3.867,50

33 Dosar plic din carton 3000 0,99 2.970,00 3.534,30

34 Dvd 8,5 gb 10 70,88 708,80 843,47

35 Elastic 10 59,55 595,50 708,65

36 Etichete autoadc/ive 2 72,94 145,88 173,60

37 Etichete./breloc chei 30 2,27 68,10 81,04

38 Foarfecă 20 4,36 87,20 103,77

39
Folie proiecţie documente a4 40 

microni 100 12,16 1.216,00 1.447,04

40 Folie laminare a4-80 microni 1 77,09 77,09 91,74

41 Folie laminare a3-80 microni 1 197,06 197,06 234,50

42 Hârtie copiator a3 25 43,00 1075,00 1.279,25

43 Indigo 2 12,00 24,00 28,56

44 Liniar 3Com 20 2.11 42,20 50,21

45 Lipici solid 40 3,97 158,80 188,97

46 M apa din plastic cu elastic 30 6,18 185,4 220,62

47 Marker diferite culori 30 27,38 821,4 977,46

48 Marker negru 100 4,32 432,00 514,08

49 M arker negru cd/dvd 10 3,96 39,60 47,12

50 Perforaţi ir 40 coli 30 57,90 1.737,00 2.067,03

51 Perforator 60-80 coli 8 150,00 1.200,00 1.428,00

52 Pioneze metalice 8 1,71 13,68 16,27

53 Pix cu gel diferite culori 350 1,50 525,00 624,75

54 Pix cu gel negru 0.7 mm 300 1.63 489,00 581,91

55 Pix cu gel negru 0.5 mm 200 1,93 386,00 459,34 ,



56 Plic cu fereastra dreapta 15100 0,20 3.020,00 3593,80

57 Plic b4 cu burduf 1600 2,00 3.200,00 3808,00

58 Plic c4 alb siliw'nat 4000 0,24 960,00 1142,40

59 Plic c5 (mcdi) 13800 0,27 3.726,00 4433,94

60 Plic c6 (mici) 19200 0,11 2.112,00 2513,28

61 Plic dvd/cd 50 22.10 1.105,00 1314,95

62 Post it pentru semnătură 200 4,37 874,00 1040,06

63 P o stit 75x75 100 15,00 1.500,00 1785,00

64 Creion cu guma de sters 200 0,35 70,00 83,30

65 SCOTCH 18mmx33m 200 1,90 380,00 452,20

66 SCOTCH 48mmx66m 40 6,95 278,00 330,82

67 Separator carton 80 7,50 600,00 714,00

68 Sfoara bumbac 100 10,00 1.000,00 1.190,00

69 Tavite suprapo^abUe 30 13,50 405,00 481,95

70 Text marker 300 5,00 1.500,00 1.785,00

71 Tus stampila 20 2,90 58,00 69,02

72 Carton a4-160gr 2 65,00 130,00 154,70

73 Guma de sters 20 1,44 28,80 34,27

74 Hârtie copiator a4 4000 18,50 74.000,00 88.060,00

75 Pix diverse culori 1200 1,18 1.416,00 1.685,04

76 Clipboard dublu 13 13,91 180,83 215,19

T O T A L 134.259,71 159.769,05

4.2.Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului 
de furnizare « produse papetarie ».
4.3.Preţul convenit pentru îndepliniffea contractului, respectiv preţul produsului livrat, plătibil 
funiizorului de către achizitor, este 134.259,71 lei fara TVA, respectiv 159.769,05 lei fară TVA.

5. Durata contractului:
5.1.Durata prezentului contract este de 12 luni, de la data semnării contractului de către ambele 
părţi si Înregistrarea la sediul autoritatii contractante.
5.2.Produsele vor fi fi furnizate pe bază de comandă, emisă şi transmisă de către Compartimentul 
Administrativ.
5.3. Achizitorul nu este obligat sa emită comenzi pentru Întreaga cantitate de produse sau pentru 
Întreaga suma inscrisa in contract.

6. Documentele contractului:
6.1.Documentele contractului sunt;



a) Caiet de sarcini nr. 17922/18.02.2022;
b) oferta furnizorului inregistrata in SEAP -Detaliu cumpărare directa atribuita-nr. 
[DA 30059692].

7. Obligaţiile principale ale furnizorului:
7.1.Furnizorul se obligă să furnizeze produsule ce fac obiectul acestui contract la sediul 
Municipiului Deva.
7.2.Fumizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
oferta.
7.3 .Furnizorul are obligaţia de a livra produsele în termen de 2 zile, tennen ce începe de la data 
primirii de către fumizpr a unie comenzi.
7.4.Fumizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni injustiţie, ce rezultă din încălcai-ea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură 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 nr. 17922/18.02.2022 întocmit de către 
achizitor.

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 se obligă să recepţioneze produsul în termenul convenit.
8.3.Achizitorul ai'e obligaţia de a efectua plata către furnizor in termen de 30 zile calendaristice, de 
la recepţia produselor, daca factura a fost primita la data recepţiei ori anterior acestei date. In cazul 
in care factura a fost primita dupa data recepţiei, atunci achizitorul are obligaţia de a efectua plata 
in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii.
8.4.In cazul apariţiei unor motive obiectiv justificate, in temeiul art. 7 alin.l din Legea nr. 72/2013, 
teimenul de plata prevăzut la pct. 8.3 se prelungeşte pana la maximum 60 de zile calendaristice.
8.5.Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează 
obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor:
9.1.In cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 
% /zi din preţul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
9.2.In cazul in care achizitorul nu efectuează plăţile la termenul stabilit in contract, furnizorul poate 
aplica dobanda penalizatoare stabilita prin lege, din plata neefectuata.
9.3.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul 
părţii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-interese.
9.4.Neexecutarea, din culpă, a obligaţiilor asumate de furnizor prin prezentul contract şi în termenele 
prevăzute în acest sens, atrage încetarea de drept a contractului, fară a pune în întârziere, fară somaţie 
şi fară intervenţia instanţelor judecătoreşti.
9.5.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare în cel mult 30 de 
zile calendaristice de la aparaţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea 
contractului respectiv ar fi contrară interesului public .



9.6.în cazul prevăzut la clauzele 9.4 şi 9.5 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului
9.7.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată furnizorului, fară nici o compensaţie, dacă acesta din unnă dă faliment, cu condiţia ca 
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

10. Garanţia de bună execuţie a contractului:
10.1 .Nu este cazul.

11. Recepţie, inspecţii şi teste:
11.1 .Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a 
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.2.(l)lnspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei 
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract. 
(2)Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.3 .Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la 
destinaţia finală a produselor.
(se precizează destinaţia finală a produselor)
11.4.Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are 
dreptul să îl respingă, iar furnizorul fară a modifica preţul contractului are obligaţia:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice. 
11 .S.Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau 
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fară participarea 
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
11.6.Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor 
sau altor obligaţii prevăzute în contract.
I l.y.Receptia produselor se va face pe baza de proces-verbal.
II  .S.Procedura de recepţie nu poate depasi 20 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor. In 
cazuri justificate in mod obiectiv, de natura sau caracteristicile contractului, procedura de recepţie 
sau verificare poate avea o durata mai mare de 20 de zile calendaristice.

12. Ambalare şi marcare:
12.1.(1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fară lunitare, 
la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare 
şi la precipitaţiile cai'e ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel 
încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

(2) în cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde 
este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare 
grea în toate punctele de tranzit.
12.2.Ambalarea, marcai'ea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict 
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de 
către achizitor)
12.3.Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei 
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.  



IS.Livrarea şi documentele care însoţesc produsele:
13.1 .Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la achizitor, respectând următoarele:
a) datele din comenzile ferme de livrare;
b) termenul contractual stabilit.
13.2.(1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, 
cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea 
produsului.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsul.
13.3.Certificarea de către achizitor a faptului că produsul au fost livrat parţial sau total se face după 
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.

14, Asigurări:
14.1 .Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsul furnizat prin contract împotriva pierderii 
sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul 
comercial de livrare convenit.
14.2.Fumizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt de calitate 
superioară. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin 
contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectării (printăre, legare etc), materialelor sau 
manoperei.
14.3 .Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie 
ce apare în conformitate cu art. 14.2.
14.4.La primirea unei astfel de notificări, funizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a 
înlocui produsul în perioada convenită, fară costuri suplimentare pentru achizitor.

15. Ajustarea preţului contractului:
15.1.Pentru produsele livrate, plătite datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în oferta 
prezentată, anexă la contract.
15.2.Preţul contractului este ferm.

16. Perioada de garanţie acordată produselor:
16.1.Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. 
De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor 
avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când 
proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau 
omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de 
funcţionare.
16.2.(1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este: NU ESTE CAZUL.
16.3 .Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie 
ce apai'e în conformitate cu această garanţie.
16.4.La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a 
înlocui produsul în perioada convenită, fară costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, 
în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de 
garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului.
16.5.Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada 
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala fumizoiului



şi fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de 
furnizor prin contract.

17. Subcontractanţi:
17.1.(l)Frunizorul ai‘e obligaţia de a prezenta la închiderea contractului de achiziţie publică sau 
atunci când se introduce noi subcontrantanţi, contractele încheiate între contractant şi 
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce 
revin acestora, precum şi sumele aferente pretaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie 
publică.
(2)Contractaele prezentate conform prevederilor alin.(l) trebuie să fie în concordanţă cu oferă şi se 
vor constitui în anexe la contractual de achiziţie publică.
(3)Fumizorul este deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
17.2.(l)AchizitoruI poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de 
către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia îşi exprim la momentul încheierii contractului 
de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractual de achiziţie publică, 
dupăcaz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă.
(2)Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţi agreaţi doar atunci când furnizarea 
acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate 
contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci 
când, în mod nejustificat, contractual blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de 
subcontractant.
17.3.(l)Pe parcui’sul derulării contractului, furnizorul nu ai'e di'eptul de a inti'oduce/înlocui un 
subcontractant fară acceptul autorităţii contractante.
(2)Introducera/înlocuirea unui subcontractant nu trebuie să reprezinte o modificare subsanţială a 
contractului.
(3)Atunci când se înlocuiesc sau se introduce noi subcontractanţi, aceştia au obligaţia de a transmite 
certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractual care urmează să fie 
îndeplinit.

18. întârzieri în îndeplinirea contractului:
18.1 .Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada de livrare.
18.2.Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrai’e, atunci 
acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare 
asumate se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
18.3.In 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.

19. Forţa majoră şi cazul fortuit:
19.1.Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
19.3.Indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
19.4.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.
19.5.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 10 zile de la încetare. 



19.6.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 3 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fară 
ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
19.7.Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar 
fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
19.8.Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el 
este, de asemenea, exonerat şi în caz de forţă majoră.

20. Soluţionarea litigiilor:
20.1.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.
20.2.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 competente de pe raza teritoriala a autorităţii contractante.

21. Limba care guvernează contractual:
21.1 .Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Comunicări:
22.1.(l)Orice comunicai-e 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.
22.2.Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

23.Modificarea contractului:
23.1.Părţile au dreptul, pe durata executării contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
acestuia, cu acordul părţilor, prin act adiţional la contract în condiţiile prevăzute la art. 221 -222 din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, semnat de părţile contractante.
23.2.Modifîcările nesubstanţiale, astfel cum sunt prevăzute în lege, sunt singurele modificări ale 
contractului care pot fi făcute în timpul executării acestuia..
23.3.La prezentul contract nu pot fi efectuate modificări substanţiale.
23.4.Modificările contractului nu trebuie să afecteze, în niciun caz şi în niciun fel, rezultatul 
procedurii de atribuire, prin introducerea de condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de 
atribuire, ar fi putut detennina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia 
prestatorul a fost declarat câştigător, putând pemiite selecţia altui ofertant decât prestatorul, astfel 
cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptată altă ofertă decât cea a prestatorului sau ar fi putut fi 
atraşi şi alţi participanţi la procedura de atribuire.
23.5.Fiecare parte are obligaţia de a notifica cealaltă parte, în cazul în care constată existenţa unor 
circumstanţe care pot genera modificarea contractului.
23.6.Partea cai'e propune modificarea contractului ai'e obligaţia de a transmite celeilalte păiţi 
propunerea de modificare a contractului cu cel puţin 15 de zile înainte de data la care se consideră 
că modificarea contractului ar trebui să producă efecte.

24. Legea aplicabilă contractului:
24.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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25. încetarea contractului:
25.1.Contractul încetează prin executare, ajungere la termen, acordul de voinţă al părţilor, precum 
si alte cauze prevăzute de prezentul contract.

26. Dispoziţii Finale:
26.1.Completările si/sau modificările aduse prezentului contract nu simt valabile si opozabile, decât 
daca rezulta expres din acte semnate de ambele parti contractante.
Părţile au înţeles să încheie azi prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte.
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