
 CONTRACT DE FURNIZARE
Aparat de climatizare tip ROFTOOP inclusiv montaj

In tem eiul Legii nr.98/2016, privind achiziţiile publice;

1. Părţile contractante;
M U N IC IPIU L  D EVA, - A ctivitate Econom ică, cu sediul în Deva, Piaţa Unirii nr. 4, telefon 

0254/213435, 0254/226176, cod fiscal RO 39125506, judeţu l H unedoara, reprezentat prin dom nul N icolae- 
Florin O ancea, cu funcţia de Prim ar, în calitate de A chizitor, pe de o parte,

şi
S.C. W E G A T E C H  S.R.L. cu sediul in Deva, B-dul. 22 D ecem brie, nr. 37, com plex Com ercial Ulpia 

Shopping center, etaj. 1, judeţu l H unedoara, cod unic de înregistrare: 6007385, nr. de înm atriculare la 
Registrul C om erţului: J2 0 /1043/1994, IBAN R O 93T R E Z 366618901X X X X X X X , telefon: 0722292130, e- 
mail: horatiu.vulcanfulquasar.ro. reprezentată de dom nul Horaţiu N icolae V U LC A N , având funcţia de 
A dm inistrator, în calitate de Prestator.

2. Definiţii;
2.1 .în prezentul contract urm ătorii term eni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract -p rezen tu l contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum  sunt acestea num ite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în  baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tu turor ob ligaţiilor asum ate prin contract;
d. p roduse - echipam entele, m aşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 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 transportu l, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi 
orice alte asem enea 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 asam blare m ajoră şi esenţială a com ponentelor rezultă un produs nou, 
recunoscut com ercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază. prin scop sau prin utilitate, de 
com ponentele sale. O riginea produselor şi serviciilor poate fi d istinctă de naţionalitatea furnizorului;

g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. term enii com erciali de livrare vor fi interpretaţi conform  IN C O TERM S 2000 -  C am era Internaţională 

de Com erţ (CIC);
i. forţa m ajoră - reprezintă o îm prejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

im previzibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, şi care face im posibilă executarea şi, respectiv, îndeplin irea contractului; sunt considerate 
asem enea evenim ente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urm are a unei carantine, em bargou, enum erarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este 
considerat forţă m ajoră un evenim ent asem enea celor de mai sus care, fără a crea o im posibilitate de 
executare, face extrem  de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

j. zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Term enul 
exprim at în zile începe să curgă de la începutul prim ei ore a prim ei zile a term enului şi se încheie la expirarea 
ultim ei ore a ultim ei zile a tennenu lu i; ziua în cursul căreia a avut loc un evenim ent sau s-a realizat un act al 
autorităţii contractante nu este luată în calculul term enului. Dacă ultim a zi a unui term en exprim at altfel decât 
în ore este o zi de sărbătoare legală, o dum inică sau o sâm bătă, term enul se încheie la expirarea ultim ei ore a 
urm ătoarei zile lucrătoare.
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3. Interpretare;
3 .1.In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la form a singular vor include 

form a de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este perm is de context.
3 .2 .Term enul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 

m od diferit.

4. O biectul şi preţul contractului;
4 .1 .Furnizorul se obligă să furnizeze aparat de clim atizare tip R O FT O O P inclusiv  m ontaj în

perioada convenită şi în conform itate cu obligaţiile asum ate prin prezentul contract.
4 .2 .Achizitorul se obligă să p lătească furnizorului preţul eonvenit pentru îndeplin irea contractului de 

furnizare aparat de clim atizare tip R O FT O O P inclusiv m ontaj.
4 .3 .Preţul convenit pentru îndeplin irea contractului, respectiv preţul produselor livrate, plătibil 

furnizorului de către achizitor, este de 216.533,00 lei fară T .V .A ., respectiv 257.674,27 lei cu T.V .A .
4 .4 .Furnizarea produselor se va face pe baza de com andă em isă de achizitor.

5. D urata contractului:
5.1. Contractul intră în vigoare la data sem nării de către părţi şi înregistrării lui la sediul autorităţii 

contractante.
HHll 5.2. D urata contractului este de 12 luni, iar term enul de livrare şi punere în funcţiune este de 180 de zile

de la data prim irii com enzii scrise de către furnizor.

6. D ocum entele contractului;
6.1 .D ocum entele contractului sunt:
a) D ocum entul D escriptiv  nr. 109135/07.11.2022;
b) O ferta furnizorului înregistrată în  S.E.A .P. -nr. DA 31981787.

7. O bligaţiile principale ale furnizorului;
7 .1 .Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în  conform itate cu detaliile  şi cantităţile  prezentate la 

punctual 4.1 al prezentului contract.
7 .2 .Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau perform anţele prezentate în  oferta .
7 .3 .Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute in prezentul contract
7 .4 .Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul îm potriva oricăror:
i) reclam aţii şi acţiuni în justiţie , ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, num e, mărci înregistrate etc.), legate de echipam entele, m aterialele, 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 contractului şi a specificaţiilor tehnice.

8. O bligaţiile principale ale achizitorului;
8.1 -.A chizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cum pere şi să plătească preţul convenit în 

prezentul contract.
8 .2.A chizitorul se obligă să recepţioneze produsele în term enul convenit.
8.3 A chizitorul are obligaţia de a efectua p lata către furnizor în  term en de 30 zile calendaristice, de la 

recepţia produselor, daca factura a fost prim ita la data recepţiei ori anterior acestei date. In cazul in care 
factura a fost prim ita dupa data recepţiei, atunci achizitorul are obligaţia de a efectua p lata in term en de 30 de 
zile calendaristice de la data prim irii facturii.

8 .4 .In cazul apariţiei unor m otive obiectiv  justificate , in tem eiul art. 7 a lin .l din Legea nr. 72/2013, 
term enul de plata prevăzut la pct. 8.3 se prelungeşte pana la m axim um  60 de zile calendaristice.

8 .5 .Dacă achizitorul nu onorează facturile în term enul convenit, atunci furnizorul are dreptul de a sista 
livrarea produselor. Im ediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor 
în  cel mai scurt tim p posibil.
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9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor;
9.1 .în  cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asum ate, atunci 

achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sum ă echivalentă cu 0,1 %  /zi din 
preţul contractului, până la îndeplin irea efectivă a obligaţiilor.

9 .2 .In cazul in care achizitorul nu efectuează p lăţile la term enul stabilit in contract , furnizorul poate 
aplica dobanda penalizatoare stabilita prin lege, din plata neefectuata.

9 .3 .N erespectarea obligaţiilor asum ate 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.N eexecutarea, din culpă, a obligaţiilor asum ate de furnizor prin prezentul contract şi în term enele 
prevăzute în acest sens, atrage Încetarea de drept a contractului, fără a pune în întârziere, fară som aţie şi fără 
intervenţia instanţelor ju d ecă to reşti.

9 .5 .A chizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare în cel m ult 30 de zile 
calendaristice de la aparaţia unor circum stanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi 
care conduc la m odificarea 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 num ai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplin ită până la data denunţării unilaterale a contractului

9 .7 .A chizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fară nici o com pensaţie, dacă acesta din urm ă dă falim ent, cu condiţia ca această denunţare să nu 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. în  acest caz, furnizorul are 
dreptul de a pretinde num ai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplin ită până la data denunţării 
unilaterale a contractului.

10. G aranţia de bună execuţie a contractului;
10.1 .Nu este cazul

11. R ecepţie, inspecţii şi teste;
11.1.A chizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica 

conform itatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.2.A chizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi 

îm puterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.3.Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face ia 

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 m odifica preţul contractului are obligaţia;
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate m odificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.
11.5.Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi lim itat sau 

am ânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui 
reprezentant al achizitorului, an terior livrării acestora la destinaţia finală.

11.6.Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asum ării garanţiilor sau 
alto r obligaţii prevăzute în contract.

11.7.R ecepţia p roduselor se va face pe baza de proces-verbal.
11.8.Procedura de recepţie nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data prim irii bunurilor. In 

cazuri ju stifica te  in m od obiectiv, de natura sau caracteristic ile contractului, procedura de recepţie sau 
verificare poate avea o durata mai m are de 30 de zile calendaristice.

12. A m balare şi m arcare;
12.1.(1) Furnizorul are obligaţia de a am bala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără lim itare, la 

m anipularea dură din tim pul transportu lu i, tranzitului şi expunerii la tem peraturi extrem e, la soare, inghet şi la 
precipitaţiile care a r putea să apară în tim pul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă 
în bună stare la destinaţia finală.

P a g e  3  o f  6



(2) în  cazul am balării g reutăţilor şi volum elor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, 
distanţa m are până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de m anipulare grea în toate punctele 
de tranzit.

12.2.A m balarea, m arcarea şi docum entaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict 
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerin ţele suplim entare.

(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplim entare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de 
către achizitor)

12.3.Toate m aterialele de am balare a produselor, precum  şi toate m aterialele necesare protecţiei 
co letelor (paleţi de lem n, foi de protecţie etc.) răm ân în proprietatea achizitorului.

13. L ivrarea şi docum entele care însoţesc produsele:
13.1.Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând:
a) datele din graficul de livrare şi
b) term enul com ercial stabilit.
13.2.(1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a com unica, în scris, atât achizitorului, cât 

şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, num ărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, 
locul de încărcare şi locul de descărcare.

(2) Furnizorul va transm ite achizitorului docum entele care însoţesc produsele.
13.3.C ertificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după 

instalare şi după recepţie, prin sem narea de prim ire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe 
docum entele em ise de furnizor pentru  livrare.

13.4.L ivrarea produselor se consideră încheiată în m om entul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor de recepţie produselor.

14. A sigurări:
14.1.Furnizorul are obligaţia de a asigura com plet produsele furnizate prin contract îm potriva pierderii 

sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de term enul com ercial de 
livrare convenit.

15. Perioada de garanţie acordată produselor:
15.1 .Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt de calitate superioara, 

nu vor conţine parti sau com ponente ale unor consum abile folosite an terior si vor fi corespunzătoare 
produsului pentru  care sunt solicitate. De asem enea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele 
furnizate prin  contract nu vor avea n iciun defect ca urm are a proiectului, m ateria le lor sau m anoperei (cu 
excepţia cazului când proiectul şi/sau m aterialul este cerut în m od expres de către achizitor) sau oricărei alte 
acţiuni sau om isiuni a furnizorului.

15.2.A chizitorul are dreptul de a notifica im ediat furnizorului, în scris, orice p lângere sau reclam aţie ce
apare.

15.3.La prim irea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a rem edia defecţiunea sau de a 
înlocui produsul în perioada convenită, fară costuri suplim entare pentru achizitor.

15.4.D acă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să rem edieze defectul în perioada convenită, 
achizitorul are dreptul de a lua m ăsuri de rem ediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fară a aduce niciun 
prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

16. A justarea preţului contractu lui
16.1.Preţul contractului este ferm.

17. în târzieri în  îndep lin irea contractului;
17.1 .Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada stabilită.
17.2.D acă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă term enul de livrare, atunci acesta 

are obligaţia de a notifica achizitorul în tim p util; m odificarea perioadelor de furnizare asum ate se va face cu 
acordul părţilor, prin act adiţional.

17.3.în  afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a term enului de livrare, orice 
întârziere în îndeplin irea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
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18. Forţa m ajoră şi cazul fortuit;
18.1 .Forţa m ajoră este constatată de o autoritate com petentă.
18.2.Forţa m ajoră exonerează părţile contractante de îndeplin irea obligaţiilor asum ate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3.îndeplin irea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei m ajore, dar fară a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
18.4.Partea contractantă care invocă forţa m ajoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, im ediat şi în 

m od com plet, producerea acesteia şi să ia orice m ăsuri care îi stau la dispoziţie în vederea lim itării 
consecinţelor.

18.5.Partea contractantă care invocă forţa m ajoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în m axim um  10 zile de la încetare.

18.6.D acă forţa m ajoră acţionează sau se estim ează că va acţiona o perioada mai m are 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.

18.7.Cazul fortuit este un evenim ent care nu poate fi prevăzut şi nici îm piedicat de către cel care ar fi 
fost chem at să răspundă dacă evenim entul nu s-ar fi produs.

18.8.Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, 
de asem enea, exonerat şi în caz de forţă m ajoră.

19. Soluţionarea litigiilor;
19.1.A chizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale am iabilă, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplin irea 
contractului.

19.2.Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 
rezolve în m od am iabil o divergenţă contractuală, flecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 
instanţele com petente de pe raza teritoriala a autorităţii contractante.

20. L im ba care guvernează contractual;
2 0 .1 .L im ba care guvernează contractul este limba rom ână.

21. C om unicări;
21.1 .(1) O rice com unicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transm isă în scris.
(2) O rice docum ent scris trebuie înregistrat atât în m om entul transm iterii, cât şi în m om entul prim irii.
21 .2 .C om unicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegram ă, telex, fax sau e-m ail, cu condiţia 

confirm ării în scris a prim irii com unicării.

22. Legea aplicabilă contractu lui;
22.1 .C ontractul va fi interpretat conform  legilor din R om ânia.

23. încetarea  contractului;
23.1 .Contractul încetează prin executare, acordul de voinţă al părţilor, precum  si alte cauze prevăzute de 

prezentul contract.

24.M odif1carea contractului;
2 4 .1 .Părţile contractante au dreptul pe durata îndeplinirii contractului de a conveni m odificarea 

clauzelor prezentului contract în condiţiile prevăzute de art. 221 -  222 din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice.

2 4 .2 .M odificările nesubstanţiale, astfel cum  sunt prevăzute în lege, sunt singurele m odificări ale 
contractului care pot fi făcute în tim pul executării acestuia..

24 .3 .La prezentul contract nu pot fi efectuate m odificări substanţiale.
2 4 .4 .M odificările 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 
determ ina anularea sau dim inuarea avantajului com petitiv  pe baza căruia prestatorul a fost declarat câştigător.
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putând perm ite 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.

24 .5 .F iecare parte are obligaţia de a notifica cealaltă parte, în cazul în care constată ex isten ţa unor 
circum stanţe care pot genera m odificarea contractului.

24.6 .Partea care propune m odificarea contractului are obligaţia de a transm ite celeilalte părţi propunerea 
de m odificare a contractului cu cel puţin 15 de zile înainte de data la care se consideră că m odificarea 
contractului ar trebui să producă efecte.

25. D ispoziţii Finale;
25.1 .C om pletările si/sau m odificările aduse prezentului contract nu sunt valabile si opozabile, decât 

daca rezulta expres din  acte sem nate de am bele parti contractante.
Părţile au înţeles să încheie azi prezentul contract în 2 (două) exem plare, câte unul pentru fiecare parte.

FURNIZOR,
S.C. W EGATECH S.R.L.

ADM INISTRATOR
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