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CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE PRODUSE  

Nr………………/…………..2020 

Preambul 
Încheiat în baza Notei justificative privind achizitia directa nr…………………,  întocmită de catre Direcţia 

Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Serviciul Licitaţii şi având în vedere alocarea de fonduri prin bugetul de 

venituri si cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2020, clasificatia bugetara: 51.01.03.20.30.30. 

 

1.Părtile contractante 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, s-a 

incheiat prezentul contract de achizitie publica de produse, 

 

Între 

MUNICIPIUL CRAIOVA, adresa sediului: str. A.I.Cuza, nr.7, Craiova, cod postal 200585, jud. Dolj, 

tel./fax 0251-415177/411561, cod fiscal 4417214, cod IBAN RO43TREZ24A510103203030X  deschis la 

Trezoreria Operativa Municipiul .Craiova, reprezentat prin dl. Genoiu Mihail - primar  al municipiului 

Craiova în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi 

………………………………, adresa sediului:…………………………….  tel: …………………. cod unic 

de identificare ………………………., cont IBAN …………………………. deschis la Trezoreria Operativa 

………………………., reprezentată prin  ……………………………., in 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; 

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 - 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; 

h)termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – 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 daca nu se specifică în 

mod diferit. 
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Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului   
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze: “Aranjamente florale, buchete şi coşuri de flori naturale”  în  

perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu Specificaţiile tehnice nr.54530/30.03.2020 și cu 

obligatiile asumate prin oferta adjudecata și prin prezentul contract. 

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 

achiziţie publică de produse: Aranjamente florale, buchete şi coşuri de flori naturale. 

4.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv valoarea produselor furnizate, plătibilă  

furnizorului de către achizitor, conform ofertei adjudecate, este de ..................... lei (excl. TVA), la care se 

adauga T.V.A. în valoare de ................... lei. 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumire produs 

(descriere) 

 

Cantităţi 

estimativ

e 

 

Preţ 

unitar 

 (excl. 

TVA) 

 

Valoare totală 

( excl. TVA) 

 

 

TVA 

0 1 2 3 4 ‚ 2x3 5 

1 Aranjament floral: realizat pe burete umed, 

cu dimensiuni diverse , formă tip con, 

cilindru, dreptunghi, pătrat, semicerc, inel  

sau sferă poate fi realizat şi în vase de sticlă, 

ceramica, cutii, pe suport de burete; un 

număr de maxim 40 fire flori naturale, 

combinate cu frunze exotice şi verdeaţă 

decorativă. 

10 buc    

2 Aranjament coş: Coşuri din lemn, paie sau 

bambusş vor fi realizate pe burete umed 

special, cu dimensiuni diverseş un număr de 

maxim 70 de fire de flori naturale, 

combinate cu frunze exotice şi verdeaţă 

decorativă 

15 buc    

3 Buchet 5 fire: realizat din flori naturale, 

ornamentale, de sezon, exotice, mixte, cu 

verdeaţă decorativă, cu ambalaje din role 

fizelină sau role plasă PVC, foliaj sau hartie; 

legat cu fundă de saten de diverse culori 

170 buc    

4 Buchet 7 fire: realizat din flori naturale, 

ornamentale, de sezon, exotice, mixte, cu 

verdeaţă decorativă, cu ambalaje din role 

fizelină sau role plasă PVC, foliaj sau hartie; 

legat cu fundă de saten de diverse culori 

5 buc    

5 Buchet 9 fire: realizat din flori naturale, 

ornamentale, de sezon, exotice, mixte, cu 

verdeaţă decorativă, cu ambalaje din role 

fizelină sau role plasă PVC, foliaj sau hartie; 

legat cu fundă de saten de diverse culori 

5 buc    

 Total general (exclusiv TVA)   

 Total (inclusiv TVA)  

 

4.4 - In funcţie de fondurile alocate cu aceasta destinatie, cantitatea contractului se poate suplimenta, prin 

act adiţional, cu maxim 50% în condiţiile prelungirii a duratei contractului cu maxim 4 (patru) luni 

calendaristice în anul 2021. 

4.5 – Având în vedere că derularea contractului se va face pe bază de note de comandă, în functie de 

necesităţile efective ale achizitorului, la expirarea valabilităţii prezentului contract, valoarea însumată a 
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notelor de comandă poate fi sub valoarea estimată iniţial. Această situaţie care poate apărea din motive 

neimputabile achizitorului, nu dă dreptul prestatorului să solicite achizitorului daune, penalităţi sau orice alte 

despagubiri. 

 

5. Durata contractului 

5.1 -  Durata prezentului contract este  de la data semnarii contractului de către părţi şi  până la 31.12.2020. 

5.2 - Durata prezentului contract se poate prelungi cu maxim 4 luni calendaristice, în anul 2021 pe baza de 

act aditional, în funcţie de fondurile bugetare alocate cu această destinație, în condițiile legii. 

5.3 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate prin 

contract. 

 

6. Documentele contractului 

6.1  - Documentele contractului sunt: 

          a) Specificaţii tehnice nr.54530/30.03.2020; 

b) oferta adjudecata nr……………….., respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară inclusiv 

clarificările din perioada de evaluare;  

c) anexa privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

                     

7. Obligaţiile principale ale furnizorului 

7.1 - Furnizorul se obligă să livreze produsele ce fac obiectul prezentului contract (aranjamente florale, 

buchete şi coşuri de flori naturale)  în funcţie de necesităţi, la comanda achizitorului, în conformitate cu 

specificaţiile tehnice nr.54530/30.03.2020, oferta adjudecată şi cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract. 

7.2 - Sortimentele (aranjamente florale, buchete şi coşuri de flori naturale) care  se vor cumpăra vor fi 

precizate in momentul comenzii valoarea acestora stabilindu-se pe baza preturilor unitare din ofertă.  

7.3 - Cantitătile din prezentul contract sunt estimative, comenzile urmând a fi emise pe parcurs, în funcţie de 

necesităţile care apar. 

7.4 – Furnizorul se obligă să livreze produsele  la comandă, conform precizărilor din specificaţiile tehnice  

nr. 54530/30.03.2020 şi  oferta adjudecată anexa la prezentul contract. 

7.5 - Furnizorul va avea sediul sau punct de lucru în Municipiul Craiova, deoarece, în situaţii neprevăzute,  

livrarea produselor poate fi solicitată a se face fi în maxim 60 minute de la lansarea comenzii, în orice zi 

calendaristică. 

7.6 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

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 legatură cu produsul achiziţionat, şi 

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. 

7.7 - În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată că anumite elemente ale ofertei 

adjudecate - sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor precizate în specificaţiile tehnice nr. 

54530/30.03.2020, prevaleaza prevederile specificaţiilor tehnice nr. 54530/30.03.2020. 

7.8 - Furnizorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, 

direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care 

au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul 

procedurii de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care autoritatea contractantă  a 

încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de 

cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului 

respectiv. 

 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 

8.1 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul 

contract. 
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8.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele ce fac obiectul prezentului contract  în momentul 

livrării acestora la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7 sau după caz, la o altă adresă 

solicitată de achizitor. 

8.3 - Achizitorul se obligă să platească preţul produselor către furnizor in termen de maxim 30 de zile de la 

înregistrarea facturii la Registratura Municipiului Craiova şi întocmirea procesului verbal de recepţie, 

semnat de ambele părţi. 

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 

furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, 

furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil. 

 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1 - În cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are 

dreptul de a percepe ca penalităţi o dobândă legală penalizatoare, stabilita conform art.3 din Ordonanţa 

Guvernului nr.13/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se 

calculează asupra valorii produselor comandate şi nelivrate/livrate în mod necorespunzător, de la data la 

care furnizorul este în întârziere faţă de termenul  prevăzut pentru livrarea produselor şi până la data livrării 

efective a produselor nelivrate/ livrate în mod necorespunzător. Furnizorul este în întârziere faţă de termenul 

din contract, începând cu prima zi care urmează după data la care termenul s-a împlinit, fără a fi nevoie de 

nicio procedură  prealabilă de notificare a întârzierii. 

9.2 - În cazul în care achizitorul nu işi onorează obligaţiile în termenul stabilit la art.8.3, atunci prestatorul 

are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, calculată conform art. 3 din Ordonanța 

Guvernului nr.13/2011 cu modificările și completările ulterioare, asupra sumei legal facturate și neachitată, 

dar nu mai mult decât valoarea plății neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată.  

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii 

lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese. 

9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 

furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să 

nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul 

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

denunţării unilaterale a contractului. 

9.5 - (1) Achizitorul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral contractul şi dacă furnizorul: 

          a) subcontractează sau cesionează obligatiile contractuale, fără acordul achizitorului, peste limitele 

stabilite prin prezentul contract; 

          b) nu indeplineste total sau partial obligaţiile prevazute in contract cu plata unei despăgubiri în 

sarcina furnizorului; 

         (2) În cazurile prevăzute la literele a, b, c, reziliere intervine cu efecte depline fară a mai fi necesară 

îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești 

și/sau arbitrale. 

9.6 -  Contractul încetează în următoarele situaţii: 

      a) de drept 

a1) prin încetarea activităţii furnizorului (faliment, dizolvare, desfiinţare, lichidare voluntară, etc); 

                  a2) la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate de către părţi; 

                 a3) dacă forţa majoră acţionează pe o durată egală sau mai mare de 3 luni  şi care face imposibilă 

executarea obligaţiilor de către părţile semnatare ale prezentului contract, în condiţiile art. 19.   

b) Prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor                                                                                                                                              

contractuale. 

c) prin denunţarea unilaterală din partea autorităţii contractante, în perioada de valabilitate a acestuia, 

fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii 

contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu 

dispoziţiile dreptului comun, în una dintre următoarele situaţii:  

          c1) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit  art. 164-167 din Legea privind achiziţiile 

publice nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;  

act:1114166%2096798918
act:1114166%2096798937
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            c2) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  

        d) prin denunţarea unilaterală din partea autorităţii contractante în situaţia în care intervin modificări 

ale prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât cele prevăzute la art. 221 din 

Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care se realizează fără organizarea unei noi 

proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii. 

 

Clauze specifice 

 

10. Garanţia de bună execuţie a contractului - nu este cazul. 

 

11. Recepţie, inspecţii şi teste 

11.1 - (1) Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica 

conformitatea lor cu specificaţiile tehnice nr.54530/30.03.2020 şi oferta adjudecată  anexă la prezentul 

contract. 

         (2) Recepţia produselor se va face în baza unui proces verbal de recepţie cantitativă/calitativă care va 

fi semnat de ambele părţi. 

11.2 – In cazul în care achizitorul constată neconcordanţe/deficienţe, ele se aduc la cunoştinţă prestatorului 

care va efectua în cel mai scurt timp remedierile pe cheltuiala proprie. 

11.3 - Inspecţiile din cadrul recepţiei se vor face la destinaţia finală a livrării produselor, precizată de 

achizitor. 

11.4 (1)- Dacă vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl 

respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia in termenul cel mai scurt  de la 

constatare de a înlocui produsele refuzate;  

         (2)- Intarzierile la livrarea produsului refuzat si returnat se considera intarzieri la livrare, intarzierea 

fiind sanctionata cu coeficientul de penalizare corespunzator, ce este evidentiat in contract la art. 9. 

11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat 

datorită faptului că produsele au fost inspectate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al 

achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 

11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor 

obligaţii prevăzute în contract.  

 

12. Ambalare şi marcare    
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele corespunzător, astfel încât caracteristicile lor 

calitative /cantitative să nu fie compromise . 

 

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 

13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, în termenul 

solicitat, care în situaţii neprevăzute poate fi în maxim 60 minute de la lansarea comenzii, în orice zi 

calendaristică. In acest scop, se va delega o persoană din partea furnizorului, care să fie contactată în orice zi 

şi la orice oră. 

13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, achizitorului, datele de 

expediere şi descrierea produselor. 

          (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele, respectiv factura 

fiscala.  

13.3 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor 

de recepţie produselor.  

 

14. Servicii 

14.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii 

furnizării produselor  fără a modifica preţul contractului. 

14.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste 

servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract. 
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15. Modificarea contractului 

15.1 - (1) Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate se face  în 

condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

          - (2) Modificarea contractului de achiziţie publică  altfel decât în cazurile prevăzute la art.221 din 

Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin organizarea unei noi proceduri 

de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii. 

15.2 - (1) Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor părţi, în scris, prin act 

adiţional. 

         - (2) Partea care solicită modificarea contractului are obligaţia de a notifica cealaltă parte, în scris, în 

termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit situaţia ce poate conduce la modificarea 

contractului. 

 

16. Ajustarea preţului contractului 

16.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele 

declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 

16.2 – Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează. 

 

17.Subcontractanţi: nu este cazul 

 

18. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
18.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în conformitate cu cerinţele 

achizitorului. 

18.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare sau de prestare a 

serviciilor accesorii furnizării produselor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; 

modificarea datei/ termenului de livrare se va face cu acordul părţilor. 

18.3 - 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. Forţa majoră 
19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

19.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

19.3 - 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. 

19.4 - 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. 

19.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 

acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

19.6 - 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 drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 

părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

20. Soluţionarea litigiilor 
20.1 - Achizitorul şi furnizorul 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, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 

judecătoreşti competente din Romania in a căror rază teritorială se află sediul achizitorul, potrivit Legii 

544/2004 privind Contenciosul Administrativ. 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova, Direcţia  Investiţii, Achizitii si Licitaţii  - Serviciul Licitaţii  

Contract de achiziţie publică de produse: Achiziţie de aranjamente florale, buchete şi coşuri de flori naturale, încheiat cu   

………………………………………………… 
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21. Limba care guvernează contractul 
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

22. Comunicări 
22.1 - (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. 

22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării 

în scris a primirii comunicării.  

 

23. Legea aplicabilă contractului 
23.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

24. Cesiunea 
24.1 - Transferul total sau parţial al obligaţiilor furnizorului rezultate din prezentul contract este strict interzis, cu 

excepţia asimilărilor prevăzute în contract şi actele normative în vigoare. 

24.2 - Este permisa doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, în condiţiile Codului civil, prin 

acordul scris al ambelor părţi. 

 

25.Dispoziţii finale 

25.1- Implementarea, derularea si administrarea prezentului contract se va face de către Serviciul Imagine . 

 

Părţile au înţeles să încheie azi .........2020 prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 2(doua) exemplare la 

achizitor si 1 exemplar la furnizor. 

     

ACHIZITOR, 

                             

 

                                                   

 

 

FURNIZOR, 

 

                                                  Vizat, 

                         Directia Juridica Asistenta de Specialitate si 

                                 Contencios Administrativ, 

                            Cons. jr.Anamaria Isabela Cruceru 
 

 


