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Contract de furnizare 

                                                           Nr. 42 / 14.07.2020 

Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a 

încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între: 

1.Părțile contractante: 
Centrul Bugetar de Administrare Creșe,cu sediul în loc. Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr.15 

tel.0264458320/fax 0364116667, email: centrulbugetarcrese@primariaclujnapoca.ro;  CIF 

19343123,cont : RO92TREZ24A681100200301X  deschis la Trezoreria Cluj reprezentată prin 

Duma Mihaela, având funcția de director,  în calitate de promitent achizitor, pe de o parte,  

 și  

SC Data Logic Azimur SRL  cu sediul in loc. Tg. Mureș, str.  Aluniș, nr.35, cod 540075,tel: 

0732301112, email: datalogic.azimur@yahoo.com, numar de inmatriculare J26/141/2013,cod 

fiscal RO31207198, cont trezorerie RO29TREZ4765069XXX015665, trezoreria Tg. Mures,  

reprezentat  prin Costin Octavian, funcția  Administrator în calitate de furnizor, pe de altă parte. 

 

Definiții 

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a)contract- contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris 

între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are 

ca obiect furnizare de produse; 

b) achizitor și furnizor – părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract 

la art.1; 

c) prețul contractului – prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 

d) produse-  ustensile de bucătărie(veselă) din inox alimentar 18/10,  pe care furnizorul se obligă 

să le furnizeze achizitorului; 

g) destinație finală – locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele; 

h) forța majoră – un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau 

vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă 

executarea și, respectiv,îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 

războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe  naturale, restricții apărute ca urmare 

a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță 

majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, 

face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți; 

http://www.creseclujnapoca.ro/
mailto:centrulbugetarcrese@primariaclujnapoca.ro
mailto:datalogic.azimur@yahoo.com


i) zi – zi calendaristică; an – 365 de zile. 

 

2. Obiectul contractului 

   2.1. Obiectul prezentului contract il reprezintă achiziția de ustensile de bucătărie (veselă) din 

inox alimentar pentru dotarea unei creșe din subordinea Centrului Bugetar de Administrare 

Crese.  

   2.2.  Cantităţile şi preţurile unitare vor fi respectate  conform ofertei financiare anexă  la 

contract.  

       

3. Prețul și modalitatea de plată 

3.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor este de 

27.510 lei, la care se adaugă TVA 5226,90.  lei. 

3.2.  Achizitorul va efectua plata în lei către furnizor în termen de 30 de zile de la înregistrarea la 

beneficiar a facturilor emise de catre furnizor. 

3.3. Plata se efectuează în contul de Trezorerie al furnizorului comunicat și menționat la art.1 din 

prezentul contract. 

3.4. Prețul convenit este un preț ferm, nu se acceptă actualizarea prețului contractului. 

 

4. Durata contractului 

4.1. Prezentul contract este valabil de la data semnării, până  15.08.2020.  

 

5. Documentele contractului 

5.1. Documentele contractului sunt: 

 Propunerea  financiară a furnizorului; 

 Anexe la contract 

 

6.  Obligațiile principale ale furnizorului 

6.1- Furnizorul se obligă să furnizeze -Ustensile de bucătărie ( veselă) – din inox alimentar 

18/10, pentru dotare creșă,  așa cum sunt prezentate în propunerea tehnică.  

6.2.- Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul alaturi de producator: 

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 

materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele 

achiziționate, și 

ii) daune-interese, costuri și cheltuieli de orice natură, urmare a consumului produselor 

furnizate, cu excepția situației în care acestea rezultă din vina achizitorului. 

 

7.  Obligațiile principale ale achizitorului 

Achizitorul se obligă să recepționeze produsele la data livrării. 

Finalizarea se va face  prin semnarea facturii fiscale la sediu  de către achizitor,  dacă produsele 

livrate sunt conforme. 

2. Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termen de 30 zile 

calendaristice de la data înregistrării facturii la sediul Centrului Bugetar de Administrare Creșe. 

Factura  va fi insoțită de Procesul Verbal de recepție al produselor. 

3. Plata se va realiza  prin ordin de plată, pe baza facturii acceptate de achizitor, în contul  de 

trezorerie al furnizorului, de la punctul 1. 



7.4.  Achizitorul se obligă să transmită comanda în termen de minim 10 zile caledaristice înaintea 

datei de livrare a produselor pe adresa datalogic.azimur@yahoo.com.  

 

8.  Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor  

8.1.  În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile 

asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală de 1% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până 

la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 

8.2. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod 

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

plata de daune-interese. 

8.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

furnizorului, fără  nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această 

anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În 

acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  

contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 

8.4. Pentru întârzierea efectuării plății stabilită conform art.7 din prezentul contract,achizitorul 

datorează penalități de întârziere în cuantum de 1%/zi de întârziere,calculate la valoarea obligației 

neindeplinite sau îndeplinite necorespunzător. Penalitățile sunt datorate de drept, de la scadență 

,fără să fie necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea altei formalități prealabile și pot depăși 

cuantumul sumei asupra căreia se calculează. 

9. Recepție  

9.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica 

conformitatea lor cu oferta tehnică  din cadrul achizitiei publice. 

9.2. Recepția se va face la depozitul central situat in str. Herculane, nr.13, de la  Cresa Patrocle, 

verificându-se conformitatea cantităților livrate cu comanda și documentele de însoțire a mărfii.  

9.3.  Dacă vreunul din produsele inspectate  nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul 

să îl respingă, iar furnizorul are obligația să-l schimbe, fără a modifica prețul contractului.  

9.4. –Recepția mărfurilor se va face,  de către o comisie de receptie, care va intocmi daca este cazul 

un proces verbal de constatare de diferențe și neconformități. Prezentul proces verbal va face parte 

integrantă din acest contract. 

            

 10. Ambalare și marcare 
10.1.  Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, 

la manipularea din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și 

la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel 

încât să ajungă în bună stare la destinația finală. 

 

11.  Livrarea și documentele care însoțesc produsele 

11.1. - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, 

respectând termenul comercial stabilit. 

11.2. -  Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele: 

    a) factura fiscală; 

    b) certificatul de calitate; 

    c) certificatul de garanţie; 

    d) declaraţie de conformitate. 
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   11.3. - 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. 

 11.4. - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 

prevederile clauzelor de receptie a produselor. 

 
  12. Perioada de garanție    
   12.1.     Perioada de garanție, începând de la data recepției finale, va fi de  36 luni pentru ustensilele de 

bucătărie (veselă) din inox alimentar 18/10. Garanția produselor livrate cade în răspunderea vânzătorului 

pe toată perioada de garanție.  
În perioada de garanție, vânzătorul se obligă să asigure remedierea defecțiunilor în  maxim 48 de ore de la 

data notificarii acesteia de către beneficiar. 

Ofertantul va trebui să asigure reparația produselor ofertate pentru toată perioada de garanție.  

 

13. Amendamente  

13.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adițional si adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii, 

numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora  

și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 

 

14. Forța majoră 

14.1.  Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

14.2. Forța majoră exonerează parțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 

14.3.  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau parților până la apariția acesteia. 

14.4.  Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, 

imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în 

vederea limitării consecințelor. 

 

15. Soluționarea litigiilor 

15.1.  Achizitorul și furnizorul vor  rezolva pe cale amiabilă, orice neînţelegere sau dispută care se 

poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

15.2.  Dacă, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență 

contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești 

competente de la sediul achizitorului.  

 

16. Limba care guvernează contractul 
16.1. Limba care guvernează contractul este limba română 

 

17. Comunicări 

17.1.  (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul 

primirii. 

17.2.  Comunicările între părți se pot face și prin telefon, sau e-mail cu condiția confirmării în scris 

a primirii comunicării la adresele prevăzute la art.1. 



 

18. Încetarea prezentului contract 

18.1. La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat. 

18.2. Prin denunțarea unilaterală de către achizitor, fără nici o notificare prealabilă adresată 

furnizorului, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedura de 

reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment . În acest caz, furnizorul are dreptul de 

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

denunțării unilaterale a contractului. 

18.3.  Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată furnizorului, în cazul în care 

acesta nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin. 

18.4.  Prin denunțare unilaterală de către achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au  

putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice furnizorul. 

18.5. Prin acordul scris al părților. 

 

19. Legea aplicabilă contractului 
19.1.  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părțile au înțeles să încheie  prezentul contract   în trei   exemplare originale,  unul pentru 

furnizor și două pentru achizitor.                

 

      Achizitor                              Furnizor 

 Centrul Bugetar de Administrare Creșe                       SC Data Logic Azimur SRL 

                      

 Director -  Duma Mihaela                                               Administrator –Costin Octavian  

                                         

Vizat CFP -   Gânj Elena       

 

 Șef Serv. Tehn.Adm Achiziții - Frenț Alexandru 

 

 Vizat consilier juridic - Bora Ioan 

        

 Responsabil achiziție -   Chis Iuliana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


