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Contract de furnizare  
nr.______________data_______________ 

 
 
1. Părţile contractante 
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de 
furnizare de produse,  

 
între 

 
SOCIETATEA NAŢIONALĂ de RADIOCOMUNICAŢII S.A., cu sediul în Bucuresti, Sos. 
Oltenitei nr. 103, sector 4, cod poştal 041303, telefon: 031.500.3001, fax: 031 500.3013,  
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/7677/1998, CIF 
RO10881986, cont IBAN nr.RO64 RNCB 0082 0435 6984 0003, deschis la BCR - 
Sucursala Unirea, capital social subscris şi vărsat la data de 31.12.2012 de 
193.486.918,66 lei, reprezentată prin Gabriel GRECU, având funcţia de Director General, 
în calitate de  achizitor, pe de o parte, 
 
şi  
 
……..............................................………….....................denumirea operatorului economic 
adresă.....................telefon/fax.................număr de înmatriculare............cod 
fiscal.............cont (trezorerie, bancă)...............................reprezentată prin ......................... 
(denumirea conducătorului), funcţia..................................... în calitate de furnizor, pe de 
altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
a

1 contract de achiziţie publică - contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ cu 
titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, 
şi unul ori mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de 
lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; 
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, 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 livrării produselor, respectiv activităţile 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 şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului; 
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
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h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2010 – Camera 
Internaţională de Comerţ (CIC); 
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, 
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu 
se datorează greşelii sau vinei acestora, 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; 
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 dacă nu 
se specifică în mod diferit. 
 
4. Obiectul contractului 
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele, să presteze serviciile accesorii şi să 
execute lucrările de construcţii montaj descrise în Anexa nr... la prezentul contract, la 
destinaţiile finale menţionate în Anexa nr... la prezentul contract .  
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de furnizare. 
 
5. Durata contractului 
5.1 - Durata prezentului contract este de 12 luni, de la semnarea acestuia de către 
ambele părţi contractante.  
 
6. Executarea contractului  
6.1 - Executarea contractului începe sub condiţia şi imediat după constituirea garanţiei de 
bună execuţie, specificată la art.13.  
 
7. Preţul contractului şi modalitatea de plată 
7.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi 
al serviciilor şi lucrărilor accesorii prestate şi executate, plătibil furnizorului de către 
achizitor, este de ........... euro, la  care  se adaugă T.V.A. ................euro. 
7.2. - Pretul contractului este ferm şi nu poate fi modificat pe toata durata de derulare a 
prezentului contract.  
7.3. - Plata  produselor livrate şi a serviciilor şi lucrărilor accesorii prestate şi executate se 
va face trimestrial, prin bilete la ordin, preemise în favoarea furnizorului, în conformitate cu 
termenii şi condiţiile convenite în contractul de credit furnizor, prin care se face finanţarea.  
 
8. Intrarea în vigoare a contractului 
8.1. Prezentul contract intră în vigoare după îndeplinirea cumulativă a următoarelor 
condiţii: 

1) semnarea contractului de furnizare de către ambele părţi contractante,  
2) semnarea contractului de credit furnizor, 
3) constituirea garanţiei de bună execuţie conform prevederilor art.11. 

8.2 . Prezentul contract produce efecte juridice pe o perioadă de 12 luni de la data intrării 
în vigoare menţionată la art.8.1. 
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9. Documentele contractului 
9.1 - Documentele contractului sunt: 

a) Anexa nr.1 - listă echipamentelor şi serviciilor , inclusiv cantităţi şi preţuri; 
b) Anexa nr.2 - caietul de sarcini; 
c) Anexa nr.3 - propunerea tehnică şi financiară; 
d) Anexa nr.4 - graficul de îndeplinire a contractului; 
e) Anexa nr.5 - adresele locaţiilor pentru livrarea produselor; 
f) Anexa nr.6 - garanţia de bună execuţie. 

 
10. Obligaţiile furnizorului 
10.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi performanţele 
prezentate în propunerea sa tehnică.  
10.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioada de timp precizată în 
propunerea sa tehnică, anexă la contract. 
10.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

    i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, care rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu 
produsele achiziţionate; şi 
    ii) 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. 

10.4 – Furnizorul se obligă să facă cunoscută achizitorului, cu cel puţin 30 zile în prealabil, 
data începerii testelor de acceptanţă în fabrică.   
10.5 – Pentru testele de acceptanţă din fabrică, furnizorul se obligă, să suporte cheltuielile 
de deplasare (bilete avion, cazare, masă, diurnă, asigurări, transport local) ale 
specialiştilor achizitorului, precum şi cheltuielile de transport ale acestora, conform 
propunerii sale tehnice. 
10.6 – (1) Furnizorul are obligaţia de a presta, prin reprezentantul său împuternicit, 
serviciul de comisionare şi teste de acceptanţă în amplasament. 

(2) Furnizorul, prin reprezentantul său împuternicit, va certifica instalarea şi va 
semna certificatul de acceptanţă în amplasament.  
10.7 – Furnizorul se obligă să pună la dispoziţia achizitorului toate informaţiile pe care le 
posedă, referitoare la desene, planuri şi alte documente, pentru a asigura o instalare 
optimă a produselor în amplasament. 

       
11. Obligaţiile achizitorului 
11.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termen de 5 zile lucrătoare de la 
primirea acestora, cu sau fără prezenţa unui reprezentant al furnizorului. 
11.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor şi al serviciilor şi lucărilor 
conexe către furnizor, conform prevederilor art.7 al prezentului contract. 
11.3 – Achizitorul are obligaţia de a notifica furnizorului, în scris, cu cel puţin 2(două) 
săptămâni înaintea datei anunţate de furnizor, lista cuprinzând numele şi datele de 
identificare ale specialiştilor, care vor participa la efectuarea testelor de acceptanţă în 
fabrică pentru o perioadă de 5(cinci) zile lucrătoare, după cum urmează : 

 - pentru emiţătoare vor participa 8(opt) specialişti,  
 - pentru combinere vor participa 3(trei) specialişti.   

11.4 – Achizitorul se obligă să notifice furnizorului, cu cel puţin 5(cinci) zile în prealabil, 
data începerii instalării echipamentelor în amplasament 
11.5 – Achizitorul se obligă să realizeze instalarea tuturor produselor în amplasamente, în 
termen de 45 zile lucrătoare de la data semnării primului proces-verbal de recepţie 
cantitativă, în conformitate cu specificaţiile furnizorului, menţionate la art.10.7 din 
prezentul contract. 
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12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1 - În cazul în care furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, 
atunci achizitorul are dreptul de a percepe penalităţi de 0,1 % din valoarea produselor 
nelivrate/ neremediate/neînlocuite şi/sau serviciilor neprestate, şi/sau lucrarilor 
neexecutate, pe zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, penalităţi care 
nu vor depăşi valoarea produselor nelivrate/ neremediate/ neînlocuite şi/sau serviciilor 
neprestate, şi/sau lucrarilor neexecutate.  
12.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată a facturii furnizorului 
aşa cum este precizat la art.11.2 al prezentului contract, atunci achizitorului îşi asumă  
obligaţia de plătă, cu titlu de penalităţi contractuale, un procent de  0,1 % aplicat  la 
valoarea facturii neachitate, pe zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor 
de plată, penalităţi care nu vor putea depăşi valoarea facturii neachitate. 
12.3 - 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- moratorii în temeiul art 1536 coroborat cu 
prevederile art 1538 alin (4)cod civil. 
 
13. Garanţia de bună execuţie a contractului 
13.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului printr-un 
instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate 
de asigurări,  în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA, în termen de 15 zile 
de la semnarea contractului, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a acestuia . 
13.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce 
furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu 
întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia 
de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost 
respectate. 
13.4 – (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după îndeplinirea 
tuturor obligaţiilor contractuale ale furnizorului, dar nu mai târziu de 14 zile de la data 
îndeplinirii integrale de către furnizor a obligaţiilor asumate prin contract. 
 (2) Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie de bună execuţie va fi egală cu 
durata contractului.  
13.5 - Garanţia tehnică a produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a 
contractului. 
     
14. Recepţie, inspecţii şi teste 
14.1 - (1)Achizitorul are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa echipamentele pentru a 
verifica conformitatea lor cu specificaţiile tehnice din propunerea tehnică a furnizorului, 
care face parte integrantă din prezentul contract. 
             (2)Testele de acceptanţă vor avea loc atât în fabrica producătorului cât şi în 
amplasamentul furnizorului. 
14.2 – Testele de acceptanţă în fabrică precum şi şcolarizarea reprezentanţilor 
achizitorului, se vor desfăşura simultan, într-o perioadă de 5 zile lucrătoare. In urma 
testelor se va încheia un certificat de acceptanţă în fabrică, care va fi semnat de 
reprezentanţii împuterniciţi ai ambelor părţi. 
14.3 - (1)In urma receptiei cantitative a produselor la amplasamentul achizitorului, se va 
încheia, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la livrarea produselor, un proces-
verbal de receptie cantitativă, semnat de reprezentanţii ambelor părţi contractante.   
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      (2)Orice neconcordanţă constatată ulterior recepţiei cantitative va fi remediată 
de furnizor în maximum 10 zile de la notificarea acesteia de către achizitor, fără costuri 
suplimentare din partea achizitorului. 
14.4 – Testele de acceptanţă în amplasament se vor desfăşura într-o perioadă de 3(trei) 
zile de la instalarea produselor în amplasament. Rezultatele testelor de acceptanţă 
asupra produselor livrate şi instalate în amplasamentul achizitorului, vor fi consemnate în 
certificatul de acceptanţă în amplasament, semnat de reprezentanţii împuterniciţi ai 
ambelor părţi.  
14.5 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate, atât în fabrică cât şi în 
amplasament, nu corespunde specificaţiilor tehnice precizate la art.14.1, achizitorul are 
dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, în maximum 10 zile de la notificarea  
achizitorului, fără a modifica preţul contractului: 
    a) de a înlocui produsele refuzate; sau 
    b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă 
specificaţiilor lor tehnice. 
14.6 - 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 livrării acestora la 
destinaţia finală. Achizitorul are dreptul de a controla execuţia lucrărilor de instalare a 
echipamentelor (sheletere) şi să solicite în scris printr-un proces verbal remedierea viciilor 
constatate. 
14.7 - Prevederile clauzelor 14.1 - 14.6 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării 
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract. 
14.8. - După finalizarea executiei lucrarilor de constructie a fundatiei sheleterelor, părţile 
vor proceda la recepţia la terminarea lucrării.  
14.9 - Riscurile trec asupra achizitorului, de la data recepţiei la terminarea lucrării. 
14.10.- Prescripţia dreptului pentru acţiunea pentru viciile aparente şi pentru lucrările 
executate începe să curgă de la data recepţiei la terminarea lucrarii sau după îndeplinirea 
termenului acordat prin procesul-verbal de recepţie, pentru înlăturarea viciilor constatate.   
 
15. Piese de schimb 
15.1 - Furnizorul va furniza gratuit piesele de schimb necesare, pe toată durata de 
garanţie, astfel încât echipamentele livrate să funcţioneze la parametrii stabiliţi în caietul 
de sarcini şi propunerea tehnică a furnizorului. 
15.2 In perioada de garanţie tehnică prevăzută la art. 19.2, furnizorul se obligă să 
înlocuiască pe cheltuiala sa toate piesele şi subansamblele defecte şi cauzate de: 
fabricare, ambalare, transport (în aceeaşi condiţie de livrare prevăzută în contract), cu 
excepţia acelor piese de schimb sau subansamble care au fost deteriorate datorită unei 
exploatări necorespunzătoare sau unor proaste condiţii de depozitare ori a unor modificări 
făcute echipamentelor de către achizitor, fără aprobarea furnizorului.  
15.3 Furnizorul se obligă să asigure, la cererea achizitorului şi la un preţ rezonabil,  
piesele de schimb, materialele şi subansamblele necesare pentru o bună funcţionare a 
echipamentelor livrate, pe o perioadă de 10 ani de la terminarea contractului. Dacă în 
timpul celor 10 ani, anumite piese de schimb nu se mai produc, furnizorului îi revine 
sarcina de a procura achizitorului piesele de schimb echivalente, la preţurile curente şi 
rezonabile, practicate pe piaţă si acceptate de achizitor.        
 
16. Ambalare şi marcare 
16.1 - (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. 



 6 

    (2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, 
unde este cazul, distanţa până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de 
manipulare grea în toate punctele de tranzit. 
16.2 - Produsele se marchează şi se ambalează conform prevederilor din standardele de 
execuţie, pe fiecare amplasament. 
16.3 - Produsele vor fi ambalate pe categorii (ex. echipamente emiţătoare, antene,  
materiale de instalare, etc.), în colete distincte, pentru fiecare amplasament.  
16.4 - Pe fiecare colet va fi afisată la loc vizibil câte o etichetă, care va conţine 
urmatoarele date de identificare: 

- Tipul echipamentului conţinut, 
- Amplasamentul de destinaţie, 
- In cazul în care o categorie de echipamente aferentă unui amplasament este 

conţinută în mai multe colete, furnizorul trebuie să evidenţieze acest fapt şi să realizeze 
corelarea între aceste colete. (ex. prin numerotarea lor).     
16.5 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare 
protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea 
achizitorului. 
 
17. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
17.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele în termen de .........zile de la semnarea 
contractului, la amplasamentele achizitorului/magazia centrală Radiocom, în condiţie de 
livrare CIP INCOTERMS 2010, la adresele specificate în Anexa nr.... la prezentul 
contract. 
17.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a comunica achizitorului, în scris, cu 15 zile înainte 
de expedierea produselor, datele de expediere, descrierea produselor, cantitatea, locul de 
încărcare şi locul de descărcare. 
            (2) Pentru fiecare livrare se vor emite câte 2 seturi din următoarele documente în 
original:  

              1. Factura; 
     2. Lista de produse conţinute în fiecare colet; 
               3. Certificat de calitate; 
               4. Certificat de garanţie;  

              5. Documentul de transport (auto, aerian, etc.); 
              6. Certificatul de asigurare a bunurilor; 
              7. Certificatul de origine a bunurilor. 
 (3) Un set de documente va fi trimis prin curier achizitorului iar celălat set de 

documente va însoţi coletele. 
17.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total 
se face după recepţia cantitativă a produselor, prin consemnarea în procesul-verbal de 
recepţie. 
17.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor de recepţie a produselor. 
 
18. Asigurări 
18.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract 
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, 
în conformitate cu termenul de livrare CIP INCOTERMS 2010. 
 
19. Perioada de garanţie acordată produselor 
19.1 – (1) Furnizorul garantează că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, 
de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura 
materialelor. 
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            (2)Furnizorul garantează că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea 
niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului 
când proiectul şi/sau materialul sunt cerute în mod expres de către achizitor) ori oricărei 
alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului  

(3) Furnizorul garantează că acestea vor funcţiona normal la parametrii specificaţi 
în propunerea tehnică a furnizorului şi nu va exista nici o diferenţă între produsele testate 
în fabrică şi cele livrate şi instalate de achizitor în amplasament. 
19.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de ........... luni.  
           (2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data semnării certificatului de 
acceptanţă în amplasament. 
19.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica în termen de 5 zile lucrătoare furnizorului, în 
scris, orice defecţiune care apare în funcţionarea produselor în perioada de garanţie. 
19.4 – (1)La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia 
defecţiunea sau de a înlocui produsul în termen de 10 zile, fără costuri suplimentare 
pentru achizitor.  
                (2)Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, 
beneficiază de o nouă perioadă de garanţie, care curge de la data înlocuirii produsului. 
19.5 - 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. 
 
20. Servicii  
20.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia, fără a modifica 
preţul contractului, de a presta şi servicii accesorii furnizării produselor, respectiv servicii 
de comisionare, testare şi şcolarizare aferente, lucrări de construcţii montaj. 
20.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile accesorii, în perioadele de timp 
precizate la art.14 al prezentului contract, în caietul de sarcini precum şi în propunerea 
tehnică, anexe la contract. 
 
21. Subcontractanţi 
21.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, 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 răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi 
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 va fi notificată 
achizitorului şi nu va determina schimbarea preţului contractului. 
 
22. Amendamente 
22.1 - Orice modificare a prevederilor prezentului contract se poate face numai în baza 
acordului de voinţă al părţilor contractante, liber exprimat şi în scris, prin încheierea unui 
act adiţional.  
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22.2. Pãrţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe excepţionale a împrejurărilor şi întinderii acestora, care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi 
excesiv de oneroasă şi vădit injustă pentru părţi şi care nu au fost şi nici nu putea fi 
prevãzute la data încheierii contractului în mod rezonabil. 
 
23. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
23.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele 
înscrise în graficul de livrare. 
23.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare 
sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp 
util; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu 
acordul părţilor, prin act adiţional.  
23.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
livrare/prestare/predare, orice întârziere în îndeplinirea contractului îi dă dreptul 
achizitorului, prin exceptie de la prevederile art.12, să considere funizorul ca fiind de drept 
pus în întârziere la data împlinirii termenului stabilit pentru executare şi dă dreptul 
achizitorului  de a solicita daune interese egale cu dobânda legală, calculată de la data la 
care furnizorul este pus în întârziere şi până la executare, în temeiul art 1522-1523 cod 
civil. 
 
 24. Cesiunea 
24.1 - Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate 
prin contract. 
24.2 - Furnizorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea produselor livrate, 
în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil. 
24.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în 
condiţiile art.24.2. 
 
25. Incetarea contractului 
25.1 - Prezentul contract încetează în una din următoarele situaţii: 
            a) prin ajungerea la termen;  
            b) înainte de expirarea termenului prin acordul părţilor; 
             c) achizitorul îşi rezervã dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 30 
de zile de la apariţia unor circumstanţe exceptionale, a împrejurărilor si întinderea 
acestora, circumstanţei şi împrejurări care nu au fost si nici nu puteau fi prevãzute la data 
încheierii contractului, în mod rezonabil şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa mãsurã încât îndeplinirea contractului ar fi excesiv de oneroasă si 
vădit injustă;  
 d) prin reziliere unilaterală a contractului de către achizitor în situatia în care oricare 
din părţile contractante nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract (pact comisoriu 
art 1553 cod civil). Contractul va fi reziliat în termen de 15 zile de la transmiterea notificării 
de reziliere a contractului de către partea care nu este în culpă; 
 e) prin neîncheierea contractului de credit. 
 
26. Forţa majoră 
26.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
26.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
26.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile care li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
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26.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, în termen de 48 de ore de la producere, evenimentul de forţă majoră şi să facă 
dovada prin certificatul emis de autoritatea competentă în termen de 10 zile de la 
notificarea evenimentului de forţă majoră. 
26.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 3 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. 
 
27. Soluţionarea litigiilor 
27.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, mediere,  orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi 
între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
27.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, competenţa de soluţionare 
revine instanţelor judecătoreşti în a căror rază teritorială îşi află sediul achizitorul.   
 
28. Limba care guvernează contractul 
28.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
29. Comunicări 
29.1 - (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. 
29.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
30. Legea aplicabilă contractului 
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. Anexele fac parte integrantă din contact. 

 
 
Achizitor,                                                                             Furnizor,   

(semnătură autorizată)                                          (semnătură autorizată) 
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