
CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII 
 

CONTRACT  DE  FURNIZARE 
nr. ……………/…………….. 

 
1. Parţile contractante 

 
In temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, s-a incheiat prezentul contract de 
furnizare. 

 
între 
SOCIETATEA NAŢIONALĂ RADIOCOMUNICAŢII S.A., cu sediul în Bucuresti, 
Sos. Oltenitei nr. 103, sector 4, cod 041303, telefon: 031 500 3007, 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, Director General, în calitate  de 
achizitor,, în calitate de Achizitor, 
 şi 
..................., în calitate de Furnizor. 

 
2. Definiţii 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract - prezentul contract şi toate documentele 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 - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de 
furnizarea produselor, cum ar fi, dar fara a se limita la: transportul, asigurarea, instalarea, 
punerea în funcţiune,instruirea pesonalului desemnat de achizitor, asistenţa tehnică în 
perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 
f. destinaţie finală - locul unde partile au obligaţia de a incheia procesul-verbal de 
receptie a produselor; 
g. 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 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 dintre părţi; 
h. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Obiectul principal al contractului 
3.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze, să configureze 
/implementeze, să instruiască minim 2 persoane desemnate de achizitor, să întreţină în 
perioada de garanţie produsul şi să acorde asistenta tehnica pentru realizarea updatarii / 
upgradarii  pentru  2 licenţe  Oracle Standard Edition pentru sistemul integrat bazat pe 
arhitectura web – EMSYS utilizat pentru desfăsurarea activitătilor financiar – contabile, 
resurse umane, achizitii si a celor de calculatie a costurilor  pe baza metodei costurilor 
complet alocate, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul contract. 
3.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să recepţioneze produsul şi să 
plătească preţul convenit în prezentul contract. 
 
4. Preţul contractului 
4.1 - Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor accesorii 
prestate, este de __________________lei, din care ____________lei  TVA. 
5. Durata contractului 
5.1. - Durata prezentului contract este de 3 luni , începe de la data semnării lui de către 
părţi. 
5.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data  îndeplinirii în totalitate a 
obligaţiilor ambelor părţi. 
6. Documentele contractului 
6.1. – Fac parte integrantă din prezentul contract următoarele documente : 
a) propunerea tehnicã şi propunerea financiarã (anexa nr. ...); 
b) caietul de sarcini (anexa nr. ....); 
c) scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie (anexa nr. ....). 
       
7. Obligaţiile principale ale furnizorului 
7.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi la performanţele 
prezentate în propunerea tehnică si in caietul de sarcini al achiziţiei. 
7.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze şi să instaleze produsele în 10  zile lucrătoare de la 
semnarea prezentului contract.  
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 echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele 
achiziţionate; şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente. 
7.4 - Furnizorul se obligă să asigure upgradarea şi mentenanţa gratuită  a bazei de date pe 
toata perioada de garantie tehnica 
7.5 - Furnizorul se obligă sa asigure asistenta tehnica pentru instalarea unei noi versiuni 
atat in perioada de garantie cat si dupa expirarea acesteia. 
8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în condiţiile stipulate în contract. 



8.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul de 30 
de zile calculat de la indeplinirea cumulativa a obligatiilor de comunicare a facturii de 
către furnizor şi de încheiere a procesului-verbal de recepţie a celor 2 licente, a instalării 
şi a instruirii persoanelor desemnate de achizitor. 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu 0,1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere. 
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează obligaţiile de plată în termen de 30 de zile 
de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a percepe, ca 
penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de 
întârziere. 
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi, în 
mod culpabil, dă dreptul celeilalte părţi de a considera contractul reziliat de drept, fără 
punere în întârziere şi fără a fi necesară îndeplinirea niciunei formalităţi. 
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, în cazurile în care: 

a) furnizorul dă faliment; 
b) executarea contractului devine contrară interesului public. 

9.5 - În situaţiile prevăzute la punctul anterior, furnizorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului  
10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în 
cuantum de 10%   din valoarea fără TVA a Contractului de furnizare produse, 
reprezentand................. lei, în termen de ... zile de la semnarea contractului. 
10.2 - Garanţia de bună execuţie se constituie prin instrument de garantare emis în 
condiţiile legii de o societate bancară sau de asigurări. Achizitorul are dreptul de a emite 
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul 
nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. 
10.3 - Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are 
obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au 
fost respectate. 
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de 
la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului 
şi de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 
10.5 - Orice alte garanţii oferite de prestator în conformitate cu propunerea tehnică sunt 
distincte de garanţia de bună execuţie şi nu se confundă în niciun caz cu aceasta. 
 
11. Recepţie, inspecţii şi teste 
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi de a testa produsele 
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din caietul de sarcini al achiziţiei şi 
oferta tehnică a furnizorului. In urma inspectarii, punerii in functiune si testarii 
produselor, partile vor semna un proces-verbal de receptie. 



11.2 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei se vor face la destinaţia finală a 
produselor, respectiv sediul Achizitorului. 
11.3 - Dacă produsul inspectat sau testat sau vreuna din componentele sale nu corespund 
specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a 
modifica preţul contractului, de a înlocui produsele refuzate. 
11.4 - 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. 
11.5- Prevederile clauzelor 11.1 - 11.3 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării 
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract. 
12. Ambalare şi marcare 
12.1 - Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele în aşa fel încât acestea să ajungă în 
stare perfectă la destinaţia finală. 
12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor 
respecta strict cerinţele standardelor în domeniu. 
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare 
protecţiei coletelor rămân în proprietatea achizitorului. 
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia indicată de achizitor, 
respectând termenul comercial prevăzut la punctul 7.2. 
13.2 – Furnizorul are obligaţia de a livra produsele pe suport electronic (CD/DVD), 
însoţite de certificat de licenţă ORACLE. 
13.3.- Furnizorul va transmite achizitorului documentele care trebuie să însoţească 
produsele: 

 Certificat de licenta ORACLE 
 Factură fiscală 
 Manuale de utilizare 
 Certificate de garanţie 
 Si alte documente dupa cay 

13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor de recepţie a produselor. 
 
14. Servicii 
14.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi 
serviciile accesorii furnizării produselor prevăzute în oferta tehnică, fără a modifica preţul 
contractului. Aceste servicii includ instalarea, punerea in functiune si instruirea 
personalului. 
14.2 - In perioada de garantie, furnizorul trebuie sa puna la dispozitie gratuit toate 
upgrade-urile software pe care producatorul le dezvolta spre imbunatatirea functionarii 
produsului, precum şi asistenţa privind instalarea unei noi versiuni şi mentenanţa bazei de 
date. 
 
15. Perioada de garanţie acordată produselor 
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt 
ultima versiune stabilă lansată pe piaţa. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a 



garanta că toate produsele furnizate prin contract  vor funcţiona în condiţii normale 
conform caietului de sarcini. 
15.2 - Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de minim 12 luni, 
conform declaraţiei din propunerea tehnică şi începe să curgă de la data recepţiei 
efectuate după livrarea şi instalarea acestora la destinaţia finală. 
15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, orice plângere sau 
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 
15.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defectul 
sau de a înlocui produsul în termen de 1 zi, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 
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. 
15.5 - 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. 
16. Ajustarea preţului contractului 
16.1 - Plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea 
financiară şi prezentul contract. 
16.2 - Preţul contractului este ferm şi nu poate fi ajustat. 
17. Amendamente 
17.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, cu excepţia celor referitoare la preţ, 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. 
18. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
18.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare cu respectarea 
termenelor asumate prin acesta. 
18.2 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi furnizorului. 
19. Cesiunea 
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate 
prin contract. 
19.2. - Furnizorul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia serviciilor 
prestate, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil. 
19.3. – Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în 
condiţiile art.19.2. 
20. Forţa majoră 
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
20.3 - 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. 
20.4 - 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. 



20.5 - 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 dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-
interese. 
21. Soluţionarea litigiilor 
20.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
20.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, competenta de solutionare 
apartine instanţelor judecătoreşti in a caror raza teritoriala se afla sediul Achizitorului . 
22. Clauze finale 
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
22.2 - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris şi înregistrată atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
22.3 - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-
mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
22.4 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Părţile au înţeles să încheie astăzi, _____________, prezentul contract în două exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
Achizitor,                                                                                                     Furnizor, 
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