
 

 

 

 

 

  CONTRACTUL DE FURNIZARE PRODUSE 

nr. ............ din ..................................... 

 

 

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

    între  

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: INSTITUTUL NAȚIONAL DE ENDOCRINOLOGIE „C.I. 

PARHON”, adresa B-ul Aviatorilor nr. 34-38, sector 1, Bucuresti, telefon 021 317 20 41, fax : 021 317 06 

07, cod fiscal 4505367, cont RO98TREZ7015005XXX000181 deschis la Trezorerie Sector 1, reprezentată 

legal prin Manager Dr. Alexandru VELICU, în calitate de achizitor, pe de o parte 

    şi  

 FURNIZOR: S.C..................................................., cu sediul în ..................................., 

str................................................. nr.............................,  tel/fax: ......................................................., numărul 

de înregistrare registru comerţ ................................., codul fiscal ............................................., cont 

..............................., reprezentat prin............................... cu functia de .............................., in calitate de 

Furnizor  pe de alta parte 

 

2.Obiectul principal al contractului  

2.1 Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze produsele precizate în Anexa nr. 1 care 

face parte integrantă din contract, în perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligaţiile asumate 

prin prezentul contract și prin caietul de sarcini. 

2.2 Achizitorul se obligă să achiziţioneze produsele și serviciile prevăzute la pct. 2.1, respectiv să cumpere şi 

să plătească preţul convenit în prezentul contract.  

   

3.Preţul contractului subsecvent  

3.1 Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate este de ................... lei, la  care se adauga  TVA 

...................... lei, conform Anexei nr. 1. 

3.2 Preţul total al contractului cu TVA este de .............. lei. 

  

4.Durata contractului si incetarea contractului 

4.1 Durata prezentului contract este de la data de ..................... pana la data de.............. 

4.2 Prezentul Contract  încetează: 

a) de drept, prin ajungerea la termen, 

b)  prin acordul de voinţă al părţilor, 

c) prin denuntarea unilaterala a contractului de către Autoritatea Contractantă în cazul unor decizii ale Curții 

Europene de Justiție sau în cazul în care furnizorul se regăsește într-una dintre situațiile de excludere in 

conformitate cu art.223 din legea 98. Alin  (1). Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind 

încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a 

contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are 

dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre 

următoarele situaţii: 

 contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167;  

 contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  



 

 Autoritatea contractantă introduce dreptul de denunţare unilaterală prevăzut la alin. (1) în condiţiile 

contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire. 
4.3  În cazul prevăzut la alineatul 4.2.C), furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 

pentru partea de contract îndeplinită până la data rezilierii a contractului. 

 

5.Executarea contractului  

5.1 Executarea contractului începe dupa semnarea acestuia de catre ambele parti.  

 

6.Documentele contractului 

6.1 Documentele contractului sunt: Anexa nr.1. 

 

7.Obligaţiile principale ale furnizorului  

7.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea 

tehnică conform contractului și documentelor contractului prevăzute la pct. 6.1 din prezentul contract in termen 

de  7 zile de la transmiterea comenzii, pe fax si/sau email. 

7.2 In caz de neconcordanță între prevederile prezentului contract și caietul de sarcini prevalează cerințele 

prevăzute în caietul de sarcini.  

7.3 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenele convenite. Produsele vor fi transportate, asigurate 

și livrate pe cheltuiala furnizorului. 

7.4 Furnizorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:  

a. 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  

b.  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.  

c.  

8. Obligaţiile principale ale achizitorului  

8.1 Achizitorul se obligă să receptioneze produsele în termenul convenit, sa efectueze receptia lor atat din 

punct de vedere cantitativ cat si din punct de vedere calitativ, sa verifice respectarea preturilor si a 

specificatiilor tehnice impuse, sa verifice pe toata perioada derularii contractului situatia livrarilor si a platilor 

pentru evitarea oricaror neconcordante care ar putea aparea. 

8.2 Platile in favoarea Contractantului se vor efectua in termen de maxim 60 de zile de la data emiterii facturii 

fiscale in original si a tuturor documentelor justificative. 

8.3  Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul stabilit la Art 8.2 , atunci furnizorul are dreptul de a 

percepe ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,03% din plata neefectuată pentru fiecare zi de 

întârziere, dar nu mai mult decât valoarea plății neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată. 

8.4. Termenul stabilit pentru remedierea/ reluarea platilor este de minimum 10 zile. 

 

 9.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1  În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin 

contract sau le îndeplinește necorespunzător, atunci Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a aplica 

penalităţi de întârziere, în cuantum echivalent cu 0,03% valoarea produselor nelivrate pentru fiecare zi de 

întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea 

obligaţiilor.  

9.2  Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi 

repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul drept reziliat şi de a pretinde plata de daune- interese.  

9.3  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract 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 de acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde 

numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 

contractului. 



 

 

10. Modificari ale contractului 

10.1 Orice modificare asupra cantitatilor specificate in contract se poate face numai printr-un act aditional cu 

notificarea prealabila a celeilalte parti. 

 

11.Garanţia de bună execuţie: -Nu este cazul 

 

12.Recepţie, inspecţii şi teste  

12.1  Achizitorul, prin membrii comisiei de recepţie, are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru 

a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.  

12.2  Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de îndeplinire a recepţiei provizorii 

şi a recepţiei finale sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.  

12.3 Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale se vor face la destinaţia finală a 

produselor, magazia Institutului.  

12.4  Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor tehnice prevazute in 

caietul de sarcini, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul 

contractului de a înlocui produsele refuzate in maxim 5 zile de la respingere pe cheltuiala sa;  

12.5  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 livrarii acestora la destinaţia finală.  

 

13.Ambalare şi marcare  

13.1.1  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 aer liber, în aşa fel încât să ajungă 

în bună stare la destinaţia finală.  

13.1.2  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.  

13.2  Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele 

ce vor fi special prevazute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.  

 

14.Livrarea si documentele care insotesc produsele  

14.1  Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând:  

a) Termenul de 7 zile de la primirea comenzii;  

Ofertantul işi asumă riscurile pe care le implică transportul produselor până la sediul autoritatii 

contractante Institutul National de Endocrinologie C.I. Parhon Adresa: B-dul Aviatorilor, nr. 34-36; 

sector 1 Bucuresti, astfel incat produsele sa ajunga in conditii optime conform specificatiilor tehnice 

stabilite de producator. 

14.2.1  La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, achizitorului datele de 

expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.  

14.2.2  Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele. 

a) Factura fiscala 

b) Certificate de Calitate/Garanţie/Conformitate din care sa rezulte termenul de valabilitate solicitat. 

c) Copie dupa comanda 

14.3  Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după recepţie, 

prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru 

livrare.  

14.4  Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de 

recepţie a produselor.  

 



 

15.Perioada de valabilitate acordată produselor  

15.1  Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract indeplinesc specificatiile tehnice 

din propunerea tehnica. 

15.2.1 Perioada de valabilitate acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică 

in conformitate cu specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini.  

15.2.2  Perioada de valabilitate a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrare. 

15.3  Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare 

în conformitate cu perioada de valabilitate. 

15.4 La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în termen de 5 zile, fără 

costuri suplimentare pentru achizitor.  

 

16.Ajustarea preţului contractului  

16.1  Nu este permisa 

 

17. Întârzieri în îndeplinirea contractului  

17.1 Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele convenite prin 

prezentul contract.  

17.2  Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul  de livrare, acesta are obligaţia 

de a notifica, în scris, în timp de 48 ore, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în 

contract se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.  

17.3  În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice întârziere 

în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul, conform art. 4.  

18.Cesiunea  

18.1  Cesiunea drepturilor si obligatiilor este permisa in conditiile noului Cod Civil. 

19.Forţa majora  

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  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.  

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  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 dintre 

părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.  

20.Soluţionarea litigiilor  

20.1  Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură 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 solutioneze de către Secţia 

Comercială a Tribunalului Bucureşti, dupa expirarea procedurii medierii.  

21.Limba care guvernează contractul  

21.1 Limba care guvernează contractul este limba româna.  

22.Comunicări 

22.1.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 

scris. 

22.1.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.  

22.2  Comunicările dintre părţi se pot face prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii 

comunicării.   

23.Legea aplicabilă contractului  



 

23.1  Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  

 

Parţile au înţeles să încheie astăzi, ..............................., 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 

Florin-Catalin Mircea 

 

 

Vizat CFP 

 

 

Vizat juridic 

 

 

 

Birou Achizitii Publice, Contractare 

Ec. Petrisor Ionita 

 

 

Compartiment de specialitate 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Furnizare 

nr. .............. din ...................................... 

la acord-cadru nr. .............. din ................................... 

 



 

Nr. 

lot 
Denumirea produsului U.M. Cantitate 

Pret 

unitar 

Valoare 

fără T.V.A. 

Valoare cu 

T.V.A. 

       

       

TOTAL :   

                                  

 

Achizitor                                                    Furnizor 

INSTITUTUL NATIONAL DE                                               

ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON 

 

MANAGER, 

Dr. Alexandru Velicu 

 

 

Compartiment de specialitate 


