
 

CONTRACT  SUBSECVENT DE FURNIZARE PRODUSE 

LA ACORDUL-CADRU NR.   

Nr.            din   

 

 

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,  

 

Art.1. Părțile contractante 

între  

 

Centrul Bugetar de Administrare Creșe, cu sediul în loc. Cluj-Napoca, str. Mehedinți, nr.15 tel. 

0264458320, email centrulbugetarcrese@primariaclujnapoca.ro, CIF 19343123, cont Trezorerie 

RO92TREZ24A681100200301X, deschis la Trezoreria Cluj, reprezentată prin d-na DUMA MIHAELA, 

având funcţia de director,  în calitate de achizitor, pe de o parte 

și  

 

SC LECONFEX SRL, str. Iuliu Maniu, Bl.6B, loc. Deva, jud. Hunedoara, tel. 0354405425, email 

leconfexpaulis@yahoo.com, număr de înmatriculare J20/630/1991, cod fiscal RO2092175, cont 

RO12TREZ3665069XXX000966 deschis la Trezoreria Deva  reprezentată prin d-l POPA LUCIAN 

BOGDAN,  reprezentant, în calitate de  furnizor, pe de altă parte. 

 

Art.2.  Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între o autoritate 

contractantă, în calitate de achizitor și un furnizor de produse;  

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 – produsele alimentare  cuprinse în  prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin 

contract, să le furnizeze achizitorului; 

e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum 

ar fi transportul, 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 şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului; 

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

h.  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 
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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 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; 

i. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

j. ajustare – modificarea prețului contractului de achiziție publică, pentru restul rămas de executat, 

numai în cazul apariției unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părților și care, 

în mod obiectiv, nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. În sensul termenilor din 

prezentul contract pot fi asimilate situațiilor excepționale și pot determina ajustarea prețului contractului 

următoarele: 

       -  creștere/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei care influențează 

semnificativ costurile pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului; 

       -   modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau emiterea de către autoritățile locale a 

unor acte administrative, al căror efect se reflectă în creștere/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 

fundamentat prețul acordului-cadru.  

 

Art.3. Obiectul contractului 

3.1. Obiectul  prezentului contract subsecvent îl reprezintă achiziția de către achizitor a Produselor 

lactate bio din lapte de vacă - LOT 2 , în cantitatea și prețul menționat la pct.3.2. 

3.2. Cantitățile și prețurile unitare sunt următoarele: 

 

Nr.c

rt. DENUMIRE PRODUS UM 

Preț 

unitar 

fără 

TVA 

Cantitate 

contract 

subsecvent 

Valoare totală 

fără TVA 

1 Chefir bio, 400 gr buc 
3,52 

8600 
30272 

2 Iaurt de vacă bio, 150 gr buc 
1,29 

33250 
42892,50 

3 Lapte dulce bio de vacă litru 
6,10 

23680 
144448 

 

Art.4. Preţul și modalitatea de plată 

4.1 Preţurile unitare fără TVA ale produselor prezentului contract subsecvent, sunt  conform propunerii 

financiare. 

4.2. Valoarea contractului subsecvent este de 217612,50 lei, la care se adaugă 19585,12 lei TVA. 

4.3. Promitentul achizitor va efectua plata în lei către  furnizor în termen de 30 de zile de la înregistrarea 

la achizitor a facturilor emise de către  furnizor. 

4.4. Plata se efectuează cu ordin de plată în contul de Trezorerie al furnizorului comunicat și menționat 

la art.1 din prezentul contract. 

4.5.  Ajustarea prețului contractului 

În condițiile art.221 din Legea 98/2016, pe parcursul îndeplinirii contractului, prețul poate fi ajustat prin 

actualizare în cazul în care pe piață au apărut anumite condiții,în urma cărora s-a constatat 

creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei. Prețul unitar/produs din 

acordul-cadru rămâne ferm și nemodificabil pentru primele 3 luni ale acordului-cadru. Se acceptă 

actualizarea prețului după 3 luni de derulare a acordului-cadru , iar regula de actualizare este: Raportul 



dintre indicele prețurilor de consum pentru mărfuri alimentare din luna solicitării actualizării și cel 

valabil în luna încheierii acordului-cadru  ori 100. Valorile indicilor prețurilor de consum luați în calcul 

vor fi raportați la aceeași perioadă și sunt cei comunicați de Institutul Național de Statistica.                                                        

    

FORMULA : 

                                           Pajp= 𝐼𝑃𝐶 1  x 100 

                                                      IPC2  

Pajp  - procent ajustare prețuri 

IPC1 - indicele prețurilor de consum pentru mărfuri alimentare din luna solicitării ajustării 

IPC2 -  indicele prețurilor de consum pentru mărfuri alimentare din luna semnării acordului -cadru 

 

Art.5. Obligațiile  achizitorului 

5.1. Achizitorul se obligă  să achiziționeze produsele lactate bio din lapte de vacă, în condițiile 

convenite, în perioada, la data, la locul  stabilit în comandă în cantitățile specificate pe comandă și la 

calitatea specificată în caietul de sarcini. 

5.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de                                     

30  zile, cu ordin de plată, în cont de Trezorerie, convenit de la emiterea facturii de către acesta.  

 

Art.6.  Obligaţiile  furnizorului 

6.1. Furnizorul se obligă să furnizeze în baza prezentului contract subsecvent încheiat cu achizitorul, 

produsele lactate bio din lapte de vacă prezentate în propunerea tehnică.  

6.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în ziua și la ora înscrise în comandă sau, după caz, în 

maxim 24 de ore de la primirea comenzilor de la reprezentanții  unităților enumerate mai jos:  

                              

                             Creșa Casa Spiridișilor- str. Băița nr.1 , Cluj-Napoca 

                             Creșa Cenușăreasa, str.Grigore Alexandrescu nr. 47A, Cluj-Napoca 

                             Creșa Micul Cercetaș -str. Moților nr. 58, Cluj-Napoca 

                             Creșa Patrocle -str. Herculane nr.13, Cluj-Napoca 

                             Creșa Ursulețul- str. Meziad nr. 4, Cluj-Napoca 

                             Creșa Veronica- str. Mehedinți nr.15, Cluj-Napoca 

                             Creșa Vrăjitorul din Oz - str. Episcop Nicolae Ivan nr.18, Cluj-Napoca 

 

  Comenzile pentru  Produsele lactate bio din lapte de vacă – LOT 2 se vor emite  în funcție de 

necesitățile achizitorului, iar livrările se vor efectua în zilele de luni, miercuri și vineri între orele 6,30-

9,30. 

 

Art.7.  Durata contractului                                                                       

7.1. Durata prezentului contract subsecvent :  începând cu data de 18.05.2021 și până la data de 

31.12.2021 

 

Art.8. Executarea contractului 

8.1.  Executarea contractului începe după semnarea contractului.  

 

Art.9. Documentele contractului 

9.1.  Documentele contractului sunt: 

           - Caietul de sarcini; 



           - Propunerea financiară; 

           - Propunerea tehnică. 

           - Comenzile emise de achizitor. 

 

Art.10. Recepție, inspecții și teste 

10.1.   Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a 

verifica conformitatea lor cu specificațiile din oferta tehnică prezentată. 

10.2.  Inspecțiile și testele din cadrul recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a 

produselor, conform notei de comandă. 

10.3.  Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde calitativ specificațiilor 

cuprinse în caietul de sarcini, achizitorul are dreptul să refuze marfa, iar furnizorul, fără a modifica 

prețul contractului are obligația de a înlocui produsele refuzate. 

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

sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea 

unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală. 

10.5.  Recepția produselor la punctele de livrare se va efectua de către o comisie de recepție care va 

întocmi un proces - verbal de constatare de diferențe și neconformități dacă este cazul.  

 

Art.11. Ambalare , marcare  și  transport 

11.1. Furnizorul are obligația de a ambala produsele corespunzător astfel încât caracteristicile lor 

calitative și cantitative să nu fie atinse. 

11.2. Produsele vor fi livrate în ambalajul original al producătorului, distribuitorului sau ambalatorului 

autorizat și înregistrat sanitar-veterinar, cu datele de contact menționate pe ambalaj.  

După caz, ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict 

cerinţele ce vor fi special prevăzute în documentaţia de atribuire, inclusiv cerinţele suplimentare.  

11.3. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei 

coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) rămân în proprietatea achizitorului. 

11.4. Transportul  produselor cade în sarcina furnizorului şi potrivit condiţiei de livrare, nu se taxează, 

se va face numai cu mijloace de transport care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie 

autorizate sanitar-veterinar, să asigure pe toată durata transportului păstrarea nemodificată a 

caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice și microbiologice, precum şi protecţia împotriva 

prafului, insectelor, rozătoarelor şi altor posibilităţi de poluare, degradare şi contaminare atât a 

produselor transportate, cât şi a ambalajelor.      

 

Art.12. Livrarea produselor și documentele care le însoțesc 

12.1.  Furnizorul are obligația de a livra produsele, pe baza notelor de comandă, la destinația finală 

indicată de achizitor, în cantitatea și la data specificată în comanda emisă de către achizitor, la calitatea 

specificată în caietul de sarcini, în maxim de 24 ore de la transmiterea comenzii de către achizitor. 

12.2.  Transmiterea comenzii către furnizor se face în scris, prin e-mail sau fax la datele de contact 

furnizate de către operatorul economic, la art.1. 

12.3.  Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele: 

a) factura fiscală; 

b) avizul de expediție; 

c) certificat de origine (după caz); 

d) certificat de calitate; 

e) declarație de conformitate. 



12.4.  Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate total sau parțial se face  prin 

recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de 

furnizor pentru livrare. 

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

clauzelor recepţia produselor. 

 

Art.13. Perioada de garanție acordată produselor - echivalent termen de valabilitate 

13.1.  Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea 

tehnică. 

13.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce 

apare în conformitate cu această garanție. 

13.3.  La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul în 24 de ore, 

fără costuri suplimentare pentru achizitor. 

13.4. Dacă furnizorul, după ce a fost notificat, nu reușește să remedieze situația în perioada convenită, 

achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele furnizorului și fără a aduce nici 

un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract. 

 

Art.14. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

14.1. Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada de valabilitate a acestuia. 

14.2.  Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de 

prestare a serviciilor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorului - modificarea 

datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părtilor , prin act 

adițional. 

14.3.  Cu excepția prevederilor clauzei de forță majoră și în afara cazului în care achizitorul este de 

acord cu o prelungire conform clauzei 14.2, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 

achizitorului de a solicita penalități furnizorului, potrivit prevederilor art.15. 

 

Art.15.  Penalități, daune-interese  

15.1.  În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplinește/ îndeplinește cu întârziere 

obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea comenzii 

neonorate , ca penalităţi, o sumă de 1% pe zi de întârziere din valoarea contractului. Penalitățile pot 

depăși valoarea contractului subsecvent.                                                                

15.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la scadență, atunci 

acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu cota procentuală de 1% din plata 

neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 

15.3.  Dacă la recepția calitativă efectuată, sortimentele de produse livrate nu va fi acceptat deoarece nu 

corespunde cu cerințele specificate în caietul de sarcini, la sesizarea achizitorului, furnizorul se obligă să 

asigure înlocuirea produselor neacceptate cu produse corespunzatoare, în termen de maximum 6 ore, cu 

suportarea cheltuielilor suplimentare de transport și manipulare. 

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

furnizorului, fără nicio 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. 

 

 



Art.16. Modalități de încetare a contractului 

16.1 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de 

zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care 

conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi 

contrară  interesului public. 

16.2.  Neîndeplinirea culpabilă și repetată a obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una 

dintre părți, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără intervenția instanței și 

fără punere în întârziere. La a treia abatere prevăzută la art.15.2 și art.15.3 și la neonorarea comenzilor 

în timpul prevăzut, achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul subsecvent acordului-

cadru , dă dreptul autorității contractante de a considera contractul de drept reziliat, fără intervenția 

instanței și fără punere în întârziere. 

16.3. 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. 

 

Art.17. Forţa majoră 

17.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

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

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

17.3.  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. 

17.4.  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. 

17.5.  Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără 

ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

Art.18. Soluţionarea litigiilor 

18.1.  Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,  orice 

neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

18.2.  Dacă, 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 de pe raza teritorială a 

Județului Cluj.  

 

Art.19. Limba care guvernează contractul 

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

Art.20. Comunicări 

20.1 - (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. 



20.2. Comunicările între părţi se pot face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau e-

mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

Art. 21. Legea aplicabilă contractului 

21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

          

Părţile au înţeles să încheie azi 18.05.2021 prezentul contract în trei  exemplare,  unul pentru furnizor și 

două pentru achizitor.   

 

 ACHIZITOR,                          FURNIZOR, 

 

 Centrul Bugetar de Administrare Creșe                                          SC LECONFEX SRL             

          

Director – Duma Mihaela                     POPA LUCIAN BOGDAN 

      

 

Vizat CFP – Ec. Gânj Elena 

 

 

Șef Serv.Tehnic, Admin-.Achiziții- Frenț Alexandru 

 

 

Vizat Consilier juridic – Bora Ioan Petrică Gelu 

 

 

Responsabil achiziție –Cărean Ștefania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


