
 

 

 

 

Axa Prioritară: 1- Inițiativa ,,Locuri de muncă pentru tineri” 

Obiectivul specific: 1.1. – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, 

înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile 

Titlul proiectului: ASTRA- Asistență pentru Șomeri Tineri prin Reconversie și Antreprenoriat 

Contract: POCU/991/1/3/153069 

 

 

CONTRACT DE FURNIZARE 

Nr. 

 

Având ca temei legal:  

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare,  Hotărârea 

Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MFE nr.1284/2016 

1. Părţile contractante 

 FUNDATIA PROGPERS  cu sediul in localitatea Alba Iulia, Str. Trandafirilor, nr.16, birou 16, 

tel.0744700899, cod fiscal 9383848 cont ................................., deschis la .........................., 

reprezentată prin Lucian Oliviu Chiorean, avand  funcţia Presedinte în calitate de achizitor, pe de o 

parte, 

şi  

................................ cu sediul social in ......................, str..........................., Nr. ....., Județ ..................., 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ..........................., Cod Unic de Inregistrare 

.................................., cont bancar .................................................................. deschis la 

............................................................., tel/fax. ........................................., email ................................., 

reprezentata legal prin ......................................, in calitate de furnizor, pe de alta parte,  

au convenit sa incheie prezentul contract, cu respectarea urmatoarelor clauze 

 

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  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. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, 

cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de 

garanţie, şi orice alte asemenea 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 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 si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea 

furnizorului. 

g. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 



 

 

 

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform  INCOTERMS 2000 – Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC). 

i. 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 fortă 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. 

 

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 daca nu se specifică 

în mod diferit. 

Clauze obligatorii 

 

 

4. Obiectul principal al contractului   

4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele care fac obiectul contractului Echipament 

IT si periferice, inclusive licente, pentru   proiectul ASTRA- Asistență pentru Șomeri Tineri prin 

Reconversie și Antreprenoriat, cod SMIS 153069,  Proiect cofinanțat din Fondul Social European 

prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară: 1- Inițiativa ,,Locuri de muncă 

pentru tineri”, în perioada convenite în prezentul contract, în conformitate cu cerinţele din Invitatia 

de participare nr…………….., propunerea tehnică, propunerea financiară.  

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract.  

 

5. Preţul contractului 

5.1 Preţul produselor livrate este de .......................... lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare 

de ............. lei, respectiv .................. lei valoare cu TVA ,cu respectarea prețurilor din formularul de 

ofertă și propunerea financiară declarată câștigătoare, astfel: 

 

- Echipament IT notebook – ................. lei fara TVA, respectiv...............TVA inclus  

- Echipamente IT - computer desktop – ................. lei fara TVA, respectiv...............TVA inclus 

-Echipamente periferice  - Multifunctionala laser A4 – ................. lei fara TVA, respectiv 

...............TVA inclus 

-Pachet licente echipament IT computer desktop– ................. lei fara TVA, respectiv 

...............TVA inclus 

-Pachet licente echipament IT notebook -  ................. lei fara TVA, respectiv...............TVA inclus 

 

6. Durata contractului 

6.1 – Durata prezentului contract începe odată cu semnarea lui de ambele părți și se încheie în data 

.....................    

  

7. Executarea contractului 

 



 

 

 

 

7.1. – Termenul de livrare a produselor este de maxim 30 zile de la data semnarii contractului de catre 

ambele parti. 

 

8. Documentele contractului 

8.1  - Documentele contractului sunt: 

            - Invitatia de participare nr………………….; 

 - Oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din 

perioada de evaluare; 

            

9.  Obligaţiile principale ale furnizorului 

9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în 

propunerea tehnică.  

9.2 - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

- 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 

- 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. 

 

10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 

10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele la livrare.   

 

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % /zi de întârziere din preţul contractului neonorat. 

11.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termenul perioadei convenite, atunci 

acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % 

/zi de întârziere din plata neefectuată. 

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 

plata de daune-interese. 

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

furnizorului, fără nici o 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. In acest caz, 

furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  contract îndeplinită 

până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 

12.1(1) - Furnizorul nu are obligaţia să constituie garanţia de bună execuţie a contractului.  

 

13. Recepţie, inspecţii şi teste 

 

 

 

 



 

 

 

 

13.1 – Receptia se va efectua de catre beneficiarul produselor sau reprezentant al acestuia în prezența 

unui delegat împuternicit de ofertant. Reprezentantul beneficiarului are dreptul de a inspecta și/sau a 

testa produsele  pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din invitatia de participare.   

13.2 – Inspecțiile și testele din cadrul recepției se vor face la destinația finală a produselor.  

13.3 - Dacă unele produse nu corespund cantitativ sau calitativ, reprezentantul beneficiarului are 

dreptul să respingă produsele respective, iar ofertantul are obligatia de a le înlocui pe propria sa 

cheltuială, în termen de maxim 48 ore. 

13.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca 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 destinaţia finală. 

13.5 – Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face după recepție, prin 

semnarea de primire de către reprezentantul acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 

 

14.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 

14.1 . Furnizorul are obligatia de a livra produsul in termen de maxim 30 zile de la semnarea 

contractului la sediul beneficiarului respectand: 

a) termenul de livrrare si 

b) conditiile comerciale stabilite prin contract. 

14.2. Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care insotesc produsul: 

- Dispozitia de livrare sau Avizul de expeditie/Factura fiscala, dupa caz; 

- Certificat de garantie, dupa caz. 

14.3.Livrarea proodusului se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile 

clauzelor referitoare la receptia produrselor.  

 

15. Ajustarea preţului contractului 

15.1 - Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

15.2 - Preţul contractului nu se actualizează. 

 

16. Amendamente  

16.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 

interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului. 

 

21. Subcontractanţi 

21.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia 

contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 

achizitorul. 

21.2 - (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. 

 

21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzator 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. 

 



 

 

 

 

 

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 

îndeplinesc partea lor din contract. 

21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 

din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată 

achizitorului. 

 

22. Întarzieri în îndeplinirea contractului 

22.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare pana in data de .................. 

22.2 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de executie, orice 

intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului. 

 

23. Cesiunea  

23.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară să 

obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 

23.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin contract.  

 

24. Forţa majoră 

24.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

24.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 

24.4 - 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. 

24.5 - 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. 

 

25. Soluţionarea litigiilor 

25.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face 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. 

25.2 - 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 soluţionezede 

către instanţele judecătoreşti din Romania.  

 

27. Limba care guvernează contractul 

27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

 

28. Comunicări 

28.1 - (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. 

28.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon,  fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 



 

 

 

 

 

 

29. Legea aplicabilă contractului 

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie azi ...................., în Alba Iulia, prezentul contract în două 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.     

 

 

 

 

 

Beneficiar        Furnizor 

     

 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


