CONTRACT DE FURNIZARE
inregistrat sub nr. ……………….. data ……………………….
1. Părţile contractului subsecvent
Între:
Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon”, persoană juridică română, cu sediul în
Municipiul Bucureşti, sector 1, B-dul Aviatorilor nr. 34-38, cod fiscal 4505367, cont nr.
RO98TREZ7015005XXX000181
deschis
la
TREZORERIE
SECTOR
1,
e-mail:
achizitii@parhon.ro, tel: 021.317.20.41, reprezentată legal prin Dr. Alexandru VELICU –
Manager, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,
și
…………………………………….., cu sediul în ………………………………….., -. Tel/Fax - / -, înregistrată la
Registrul Comerţului sub ................., cod unic de înregistrare …………………..2, cont curent
IBAN nr. , deschis la......................................... , reprezentata prin .................................... , functia
....................... in calitate de FURNIZOR, pe de alta parte,
2. Definiţii
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, aplicatiile informatice şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate
conform contractului;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, 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:
razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea, nefiind exhaustivă, ci enuntiativă. 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 ;
l. act adiţional - document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de furnizare;
m. despăgubire - suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către
instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca despăgubire plătibilă părţii prejudiciate, în
urma încălcării contractului de lucrări de către cealaltă parte;
n. penalitate de întârziere - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din
părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;
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o. dobândă penalizatoare - dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru neîndeplinirea
obligaţiei respective la scadenţă, în conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr. 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 autorităţi contractante;

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.
3.3. Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative
subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.4. Cu excepţia cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai la ceea ce este
expres prevăzut prin clauzele sale, ci şi la toate urmările pe care legea, obiceiul sau echitatea le dă
obligaţiei respective, după natura sa.
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele prevăzute în Referatul de necesitate inregistrat sub
nr. 926/25.01.2022, conform Anexei nr. 1 la prezentul contract, în perioada şi în cantităţile
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al
serviciilor accesorii, plătibil furnizorului de către achizitor, este de 77706 lei fără T.V.A. și
84699.54 lei cu T.V.A. inclus.
4.3. - Produsele vor fi livrate, de către furnizor, eşalonat, pe baza de comanda. Livrarea se va efectua
de către furnizor la sediul autoritatii contractante, in termen de 5 zile de la data primirii Comenzii.
4.4. - Achizitorul va achita factura in termen de maximum 60 de zile de la primirea facturii în
original la sediul său și numai daca Produsele au fost livrate in mod corespunzator din punct de
vedere calitativ si cantitativ.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este pana la data de ………………….
5.2 – Prezentul contract poate fi prelungit cu act aditional.
6. Executarea contractului
6.1 – Executarea contractului începe de la data semnării de catre ambele părți.
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:
1. Referat de necesitate înregistrat la I.N.E. „C.I. PARHON” sub nr. .............................;
2. Propunerea tehnica:
3. Propunerea financiara:
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7.2. Documentele mentionate la art. 7.1. de mai sus fac parte integranta din prezentul contract.
8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1 Furnizorul se obligă să predea/să furnizeze achizitorului produsele prevăzute în Anexa nr. 1.
8.2 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate
conform achizitiilor directe efectuate
8.3 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 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.
8.4. Furnizorul va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiile
legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.
8.5. Furnizorul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și
Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice,
profesionale și de calitate în vigoare.
8.6. Părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între
ele pentru realizarea Contractului.
8.7. Furnizorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, Personalul,
echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin
Contract.
8.8. Furnizorul se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract numai
după indeplinirea prevederilor art. 4.1.
8.9. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea Produselor pana la sediul autoritatii
contractante.
8.10. Furnizorul are obligaţia de a notifica prompt, fara a depasi un termen de 24 ore, achizitorul
despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de acesta pe durata executării
contractului.
8.11. Furnizorul se obligă să încunoştiinţeze achizitorul despre producerea oricărui eveniment în
legatura, cu si in timpul executării prezentului contract, in termen de 2 ore de la data producerii
acestuia.
8.12. Furnizorul se obliga sa remedieze neregulile constatate în termen de maxim 3 (trei) zile
lucratoare.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit,
9.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor, in conditiile prevazute art. 4.2.
9.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la primirea facturii, atunci
furnizorulul are dreptul de a sista furnizarea produselor. Imediat după ce achizitorul își onorează
onorează obligaţiile, furnizorul va relua furnizarea produselor, dar nu mai mult de 24 de ore de la
excutarea obligației de plată.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
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10.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuşeşte sa-si indeplineasca obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a calcula, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota
procentuala de 0,01 % pe zi din valoarea mărfii comandate si nelivrate.
10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează plata facturilor după expirarea perioadei stipulate la
art. 4.5., achizitorului îi revine obligaţia de a plăti o dobanda penalizatoare conform art.8 din Legea
nr. 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 autorităţi
contractante. Cuantumul dobanzii penalizatoare nu va depasi valoarea debitului restant.
10.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă 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.
10.4 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract in cazul in care
furnizorul nu isi executa obligaţiile contractuale referitoare la termenele de livrare si calitatea
produselor oferite, când doreşte, în orice moment pe parcursul derulării contractului, prin înaintarea,
către prestator, a unei notificari scrise privind încetarea contractului, înainte cu 30 zile, fără ca acesta
(achizitorul) să fie obligat la plata vreunei compensaţii, despăgubiri sau penalităţi.
10.5 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract in cazul in care
furnizorul SC Unifarm isi reia livrarea produselor care fac obiectul acodului cadru
4278/13.04.2021 aflat in derulare.

CLAUZE SPECIFICE
11. Ajustarea preţului
Pretul este fix. Nu se aplica formula de ajustare.
12. Garantia de buna executie a contractului- nu este cazul
12.1 Cuantumul garanției de bună execuție este de 10% din valoarea contractului fără TVA,
respectiv
lei.- nu se solicita
12.2 (1) Garanția de bună execuție se constituie de către Furnizor în termen de 5 zile lucrătoare de la
semnarea contractului contractului subsecvent.- nu se solicita
Modalităţi de constituire :
- instrument de garantare;
- virament bancar.
(2) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Furnizorul are obligația de
a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.
12.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, respectiv de a
retine total sau parţial garanţia de buna execuţie, in limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi
indeplineste nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligaţiile asumate
prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, achizitorul
are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost
respectate.
12.4 Achizitorul se obliga sa restituie garanţia de buna execuţie în cel mult 14 zile de la data primirii
solicitarii scrise a Furnizorului, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
12.5 Garanţia produselor este distincta de garanţia de buna execuţie a contractului.
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13. Recepţie, inspecţii şi teste
13.1 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.
13.2 (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) si se vor constitui ca anexe la prezentul contract, dupa caz.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
13.3 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 fără participarea
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la staţiile sale.
13.4 Prevederile clauzelor 13.1-13.3 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor
sau
altor obligaţii prevăzute în contract.
14. Ambalare şi marcare
14.1 Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea 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 aşa fel încât să ajungă
în bună stare la destinaţia finală.
15. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
15.1 Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală respectând reglementările legale.
16. Servicii
16.1 Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile
accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
16.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită in contractul
subsecvent, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie
asumată prin contract.
17. Garanţia acordată produselor
17.1 Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt conforme cu
reglemetarile legale.
17.2 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie
ce apare în conformitate cu această garanţie.
17.3 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 furnizorului
şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de
furnizor prin contract.
18. Subcontractare
18.1 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.
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18.2 (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate
cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la prezentul
contract.
18.3(1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Furnizor de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
18.4 Orice convenţie prin care Furnizorul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract
către un terţ este considerată a fi un contract de subcontractare.
18.5 Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa
din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica
preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea, in scris, a achizitorului şi primirea
aprobării scrise din partea acestuia.
18.6 Orice schimbare a subcontractantului fără acordul prealabil, în scris, al Achizitorului sau orice
încredinţare a obligaţiilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a
prezentului contract de servicii.
18.7 Furnizorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.
18.8 Furnizorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanţilor săi şi ale experţilor, agenţilor,
salariaţilor acestora, ale experţilor, agenţilor sau salariaţilor acestuia ca şi cum ar fi actele sau faptele
Furnizorului. Acordul Achizitorului cu privire la subcontractarea oricărei părţi a Contractului nu va
elibera Furnizorul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul Contract.
18.9. Achizitorul poate, în condiţiile Capitolului V, Secţiunea 1 din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, efectua plăţi către subcontractanţii agreaţi.
18.10. Acest capitol nu se aplica in prezentul contract.
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1 Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele prevazute
la art. 4.3. din prezentul contract.
19.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare, acesta are
obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în
graficul de livrare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
19.3 In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
20. Forţa majoră
20. 1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 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.
20.4 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.
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20.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
20.6 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.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1 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.
21.2 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 competente de la sediul Achizitorului.
22. Limba care guvernează contractul
22.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1 (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.
23.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării sau personal.
24. Terţii susţinători
24.1 Furnizorul este obligat ca în actul juridic încheiat cu terţii susţinători să prevadă clauze privind
obligativitatea acestora de a executa obligaţiile prevăzute în angajamentul ferm şi pentru care oferă
susţinere Furnizorului în situaţia imposibilităţii derulării prezentului contract de către Furnizor.
24.2 Furnizorul este obligat ca în actul juridic încheiat cu terţii susţinători să prevadă clauze privind
cesiunea drepturilor Furnizorului fără a fi necesar acordul terţilor susţinători.
24.3 Furnizorul se obligă să cesioneze Achizitorului, cu titlu de garanţie, drepturile sale în raport cu
terţii susţinători pentru executarea obligaţiilor acestora prevăzute în angajamentul ferm încheiat cu
Furnizorul, respectiv pentru daunele suferite de către Achizitor pentru nerespectarea angajamentului
ferm de către terţii susţinători.
24.5. Acest capitol nu se aplica in prezentul contract.
25. Încetarea si rezilierea contractului
25.1. Prezentul contract inceteaza in următoarele condiţii:
a) prin acordul scris al părţilor;.
b) in mod unilateral, prin notificarea scrisa, in situaţia in care celalaltă parte nu-si indeplineste
obligaţiile contractuale. In situaţia in care partea nu remediază deficientele invocate prin notificare in
termen de 30 de zile de la transmitere, atunci celalaltă parte are dreptul de a considera prezentul
contract reziliat de plin drept fara punere in intarziere, indeplinirea unei alte formalităţi ori
intervenţia instanţelor judecătoreşti;
c) in cazurile prevazute de art. 10.3. si art. 20.6.
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25.2 Contractul mai poate fi denunţat unilateral, fara a mai fi necesara intervenţia instanţelor
judecătoreşti competente:
a) in cazul prevazut la pct 10.4. precum si in cazul prevat la punctul 10.5 din prezentul
contract.
b) daca furnizorul cesionează drepturile si obligaţiile sale prevăzute in prezentul contract, fara
acordul scris celeilate parti;
25.3 Achizitorul poate denunţa unilateral contractul în condiţiile art. 222 alin. (2) din Legea nr.
98/2016.
25.4 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente intre
părţile contractante.
26 Legea aplicabilă contractului
26.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie astazi, ………………….. prezentul contract în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.
ACHIZITOR,

FURNIZOR,

Institutul National de Endocrinologie C.I. Parhon
Manager
Dr. Alexandru VELICU
Director Financiar Contabilitate
Mircea Florin Catalin
Avizat juridic
Av. Andrei Stanciu
Vizat CFPP
Ec. Lucica Pandele
Birou Achiziții Publice, Contractare
Ref. Spec I ing. Elena Sararu
Compartiment de specialitate
Dr. Goldstein Andrei Liviu
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ANEXA 1 LA CONTRACTUL xxxxxx

Achizitor

Furnizor

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE
C.I.PARHON

Compartiment de specialitate
Dr. Goldstein Andrei Liviu
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