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CONTRACT FURNIZARE DE PRODUSE 

nr. 54./10.09.2020 

 

 

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

furnizare intre:  

1. Partile contractante 

Centrul Bugetar de Administrare Crese Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, 

str.Mehedinti nr :15, telefon :0264-458320,e-mail :centrulbugetarcrese@primariaclujnapoca.ro ;cod 

fiscal 19343123, cont trezorerie RO72TREZ24A681100200130X, reprezentată prin Director Duma 

Mihaela, în calitate de achizitor, pe de o parte 

Si 

  S.C. TIPEX S.R.L cu sediul in Cluj-Napoca,Str. Plevnei nr.172/3,Judetul Cluj  inmatriculata la 

Registrul Comertului sub nr.J12/1601/2009 avind cod fiscal RO25876740; cont de trezorerie 

RO33TREZ2165069XXX023953 deschis la Trezoreria Cluj reprezentata prin Director Muresan 

Rares  in calitate de furnizor ,pe de alta parte 

2. Definiţii  

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  

contract – orice contract de achiziţie publică sau acord cadru;  

achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;  

preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;  

produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu 

serviciile prestate conform contractului;  

forţa majoră - un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, o împrejurare 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 enunţiativă. 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;  

zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care 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 căreia a avut loc un eveniment sau s-a 

http://www.creseclujnapoca.ro/


realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui 

termen 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  

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.  

4. Obiectul si pretul contractului  

4.1.-Obiectul contractului il constituie executia, furnizarea  si  montajul urmatoarele  produse: 

         4.1.1-Perete mobil amplasat la Parter avind dimensiunea 3935x2110mm cu 3 panouri egale 

si usa amplasata la mijloc,actionare manuala;coeficient de absorbtie fonica Rw=42db; 

         4.1.2- Perete mobil  amplasat la etajul 1 avind dimensiunea 5460x2997mm cu 4 panouri 

egale si usa amplasata in panoul al-2-lea ,actionare manuala ,coeficient de absorbtie fonica 

Rw=42db; 

         4.1.3- Perete mobil amplasat la etajul 1 avind dimensiunea 6115x2757 mm cu 5 panouri 

egale si usa amplasata in  primul panou, actionare manuala, coeficient de absorbtie fonica Rw= 

42db ,pentru delimitarea spatiului dintre sala de joaca si dormitoare de la Constructia noua cu 

destinatie de cresa –Str. Theodor Capidan nr.17  

4.2.-Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor este de                     

86.684,40 lei la care se adauga TVA. 

4.3. - Achizitorul va efectua plata in lei catre furnizor in  termen de maxim 30 de zile de la data 

semnarii procesului –verbal la terminarea lucrarii. 

4.4 – Pretul este ferm ,nu se accepta actualizarea pretului contractului. 

5. Durata contractului  

Durata prezentului contract este de la data semnarii de catre ambele parti pana la data de 31.10.2020 

Prezentul contract încetează să producă efecte la data expirării perioadei de garanţie a produselor.  

6. Documentele contractului  

Documentele prezentului contract sunt:  

a) Contractul de furnizare produse 

b) oferta de pret 

7. Obligaţiile principale ale furnizorului  

7.1. Furnizorul se obligă să furnizeze si livreze produsele la   solicitarile achizitorului    in termen de 

maxim 60 de zile de la încheierea contractului la Cresa de pe Str.Theodor Capidan nr.17, asigurand 

montajul acestora.  

7.2. Furnizorul va acorda garantie de minim 24 de luni pentru produsele contractate 

7.3. Furnizorul se obligă să despăgubească 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 materiale, pentru sau în legatură cu produsele 

achiziţionate,   

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.  

8. Obligaţiile principale ale achizitorului  

8.1. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, şi să plătească preţul convenit pentru produsele livrate.  



8.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele ulterior operatiunilor de transport, 

descărcare/manipulare şi probe functionale/instalare în locul indicat de achizitor  

8.3. Achizitorul se obligă să plătească in contul de trezorerie al furnizorului, preţul produselor, în 

termen de 30 de zile de la recepţia produselor şi emiterea facturii.  

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile  asumate 

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1%/zi 

de întârziere din valoarea totală a contractului până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  

9.2. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contractul de către una dintre părți, în mod 

culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept și de a pretinde plata de 

daune-interese.  

9.3. În situația deschiderii procedurii insolvenței împotriva furnizorului, sunt aplicabile prevederile 

art. 123 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

Clauze specifice 

10. Recepţie, inspecţii şi teste  

10.1. Achizitorul prin reprezentanţii săi are dreptul de a inspecta şi  testa produsele  pentru a verifica 

conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnică.  

10.2. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei se vor face la Cresa-Str. Theodor Capidan nr.17 

10.3. Dacă produsele nu corespund specificaţiilor, achizitorul are dreptul să le respingă, iar furnizorul 

are obligaţia de a înlocui produsul respins, fără a modifica preţul contractului, în termen de 15 zile de 

la returnare.  

10.4. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi dacă este necesar, de a respinge produsele nu va fi 

limitat sau amânat datorită faptului că produsul a fost inspectat şi testat de furnizor, cu sau fără 

participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării şi montajului acestuia la destinaţia 

finală.  

10.5. Prevederile clauzelor 10.1-10.3 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor 

sau altor obligaţii prevăzute în contract.  

10.6 La finalizarea recepţiei se va încheia un proces verbal de recepţie, în două exemplare, semnat de 

către ambele părţi.  

11. Ambalare şi marcare  

Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele astfel incat sa nu fie afectate de 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 Cresa-Str. Theodor Capidan nr.17 

 

12. Furnizarea şi documentele care însoţesc produsele  

12.1. Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele la  Cresa- Str.Theodor Capidan nr.17  

12.2. Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele (factura fiscală, 

certificat de garanţie).  

12.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate , se face după recepţie, prin 

semnarea procesului verbal de receptie de catre ambele parti.  

12.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 

clauzelor de recepţie a produselor.  

13. Servicii  



Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul, fără a modifica preţul contractului, are 

următoarele obligaţii:  

- sa asigure servicii de transport și montaj în vederea receptiei la sediul achizitorului;  

- in cazul unor defecte ale produselor furnizate in perioada de garantie, furnizorul se va prezenta la 

locul de livrare(Theodor Capidan nr.17) in vederea constatarii si remedierii defectului in termen de 

maxim 3 zile lucratoare de la sesizarea în scris; termenul de remediere a defectului constatat este de 

regula 7 zile lucratoare de la data constatarii/ridicarii produselor in vederea reparatiei/inlocuirii – 

dupa caz.  

14. Perioada de garanţie acordată produselor  

14.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sint noi si corespunde 

calitativ cu menţiunile înscrise în certificatul de calitate şi oferta tehnică.  

De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract nu va avea 

niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte acţiuni sau 

omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de 

funcţionare.  

14.2. (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de 24 luni.  

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după furnizarea şi instalarea 

acestora.  

14.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie 

ce apare în conformitate cu această garanţie.  

14.4. La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a 

inlocui produsele in perioada convenită fără costuri suplimentare.  

14.5. Remedierea se va face la sediul achizitorului, iar in cazul unor reparații complexe, la atelierul 

furnizorului. Produsul care, în timpul perioadei de garantie, înlocuieste pe cel defect, beneficiază de o 

noua perioadă de garanţie egală cu perioada de garantie initială, care decurge de la data înlocuirii. 

Deplasarea si transportul tur/retur a produselor in vederea respectarii clauzelor privind perioada de 

garantie acordată intră in sarcina furnizorului.  

14.6. 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.  

15. Ajustarea preţului contractului  

15.1. Pentru produsele furnizate şi pentru serviciile conexe prestate, plata datorată de achizitor 

furnizorului este cea declarată în propunerea financiară.  

15.2. Pretul rămâne ferm şi nu se actualizează pe toata durata de valabilitate a contractului.  

16. Forţa majoră  

16.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

16.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  

16.3. 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.  

16.4. 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.  



16.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca 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  pretindă celeilalte daune-interese.  

16.6. Încetarea contractului nu exonerează părţile de răspundere pentru obligaţiile rezultând din 

contract până la data încetării sau ca urmare a încetării acestuia.  

17. Soluţionarea litigiilor 

 17.1. Achizitorul şi furnizorul vor rezolva pe cale amiabilă, , orice neînţelegere  care se poate ivi 

între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.  

17.2. Dacă, după 15 de zile , achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil , fiecare 

poate solicita să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Romania. 

18. Limba care guvernează contractul  

Limba care guvernează contractul este limba română.  

19. Comunicări  

19.1. (1) Orice comunicare dintre 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.  

19.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării.  

20.Alte clauze  

20.1. Constatarea nulitatii unei clauze din prezentul contract nu afecteaza valabilitatea celorlalte 

clauze contractuale care vor produce efecte juridice.  

20.2. Orice modificare se face cu acordul părţilor prin act adiţional.  

20.3. În prezentul contract nu este permisă cesiunea, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor 

contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.  

21. Legea aplicabilă contractului  

Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.  

 

Prezentul contract s-a semnat în 2 (două) exemplare originale, ambele având valoare juridică 

egală, din care 1 (unul) pentru achizitor şi 1 (unul) pentru furnizor.  

 

Achizitor,                                                                              Furnizor, 

        

Centrul Bugetar de Administrare Crese,                             S.C. TIPEX  S.R.L 
  

Director                                                                                            Director 

Duma Mihaela                                                                                  Muresan Rares                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                        

Viza CFP 

Cont.Sef. 

 Elena Ganj  

 

Sef.Serv.Adm-Tehnic, Achizitii 

Frent Alexandru 

 

Viza Consilier Juridic 

Bora Ioan 

 



Intocmit  

Sima Olimpiu 

 


