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CONTRACT DE FURNIZARE  
nr. ........... / ...................2012 

 
Preambul 
Încheiat în baza Notei Justificative nr. ........../..........2012 a Serviciului Achiziţii Publice şi având în 

vedere alocarea de fonduri prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe 
anul 2012, la subdiviziunea clasificaţiei bugetului aprobat: la cap. 70.02.50/20.01.30; 
 
1. Părţile contractante 
 În 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 şi completări 
prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare 
de produse, între: 
 MUNICIPIUL CRAIOVA, adresa: str. A.I. Cuza, nr. 7, telefon/fax 0251-415907/411561,cod fiscal 
4417214, cod IBAN RO75TREZ29124700220XXXXX, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin 
Primar Antonie Solomon, în calitate de achizitor, pe de o parte 
şi  
 ................................................., adresa: ............................, str.................... nr........, tel. ......................;  
fax: ......................., număr de înmatriculare ............................., CUI ............................, cod IBAN 
....................................................... deschis la Trezoreria...................................., reprezentată prin 
...................................................., în calitate de furnizor, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
I. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
II. achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
III. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
IV. 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; 
V. 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; 
VI. 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 si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului. 
VII. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
VIII. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională 
de Comerţ (CIC). 
IX. 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 enunciativă. Nu este considerat fortă 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; 
X. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
 
3. Interpretare 
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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. 

Clauze obligatorii 
4. Obiectul şi preţul contractului   
4.1 Prestatorul se obliga sa furnizeze „Achiziţie stâlpi de susţinere a indicatoarelor rutiere” –250 buc.,  în 
perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru indeplinirea contractului de furnizare 
„Achiziţie stâlpi de susţinere a indicatoarelor rutiere”. 
4.3 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate, plătibil furnizorului de 
către achizitor, este de ...............lei (exclusiv TVA), la care se adaugă TVA în valoare de .............. lei,  
conform propunerii financiare, anexă la contract. 
  

Nr. 
crt. 

Denumire produs Cantitate 
-U.M - 

Preţ unitar 
(fără TVA) 

Preţ total 
(fără TVA) 

TVA 

1 Stâlp de susţinere 
indicatoare rutiere 

250    

Valoare totală:   
VALOARE TOTALĂ CU TVA:  

 
5. Durata contractului 
5.1 Termenul de livrare al produselor este de 30 zile lucratoare  de la data semnării contractului de către părţi 
şi primirii comenzii din partea achizitorului. 
5.2 Prezentul contract încetează sa producă efecte la data recepţiei finale şi plăţii tuturor produselor livrate. 

 
6. Documentele contractului 
6.1  - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) graficul de livrare; 
d) acte adiţionale, dacă există; 
 

7.  Obligaţiile principale ale furnizorului 
7.1 – Furnizorul se obligă să predea achizitorului stâlpii de susţinere a indicatoarelor rutiere - 250 buc, 
produse definite în prezentul contract. 
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în caietul de 
sarcini şi propunerea tehnică, anexe la contract. 
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioada prevăzută prin graficul de livrare prezentat în 
propunerea tehnică, anexă la contract. 
7.4 - 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 produsele achiziţionate, 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. 

 
8.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1- Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul 
contract. 
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 
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8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 30 zile de la recepţia 
produselor şi emiterea facturii de către furnizor. 
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, 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 o cotă procentuală din valoarea 
mărfii comandate şi nelivrate, respectiv 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor. 
9.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termenul stabilit la art 8.4, atunci acestuia îi 
revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată, 
respectiv 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate 
de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără 
nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să 
afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. Furnizorul va relua livrarea produselor în cel mult 
2 zile de la data la care achizitorul onorează obligaţiile. 
9.5 -  (1) Achizitorul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral contractul şi dacă furnizorul: 
 a) nu respectă prevederile privind constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul; 
 b) subcontractează furnizarea produselor sau cesionează contractul fară să obţină aprobarea 
Achizitorului; 
 c) nu îndeplineste total sau parţial obligaţiile prevăzute în contract cu plata unei despăgubiri în sarcina 
furnizorului; 
      -  (2) În cazurile prevăzute la literele a,b,c, contractul se consideră desfiinţat de plin drept fără punerea în 
întârziere şi fără orice altă finalitate prealabilă. 
      -  (3) Contractul încetează în următoarele situaţii: 
 a) Prin încetarea activităţii executantului (faliment, dizolvare, desfiinţare, lichidare voluntară, etc); 

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

 
Clauze specifice 

 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului – nu este cazul. 
 
11. Recepţie, inspecţii şi teste 
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnică şi caietul de sarcini anexe la contract. 
11.2 - Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a 
recepţiei finale (calitative) sunt : 
 (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica (la livrarea lotului): aspectul, dimensiunile, rectilinitatea şi 
acoperirea corespunzătoare cu grund şi vopsea a produselor livrate. 
 (2) Achizitorul îşi rezervă dreptul ca, în termen de 6 luni de la livrare, în situaţia în care constată 
comportări necorespunzătoare ale stâlpilor în exploatare, să solicite efectuarea, pe cheltuiala furnizorului de 
verificări şi încercări specifice (realizate de un laborator acreditat), care să verifice caracterisicile ţevii. În 
situaţia în care, conform reglementărilor, lotul trebuie respins, furnizorul va suporta înlocuirea lotului de stâlpi 
corespunzător. 
11.3 - La solicitarea furnizorului, achizitorul poate notifica, în scris, identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
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11.4  -  Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia 
finală a produselor. 
11.5  -  Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul 
să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia: 

a) de a înlocui produsele refuzate; sau 
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice. 

11.6  - 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. 
11.7  -  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 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. 
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, 
distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele 
de tranzit. 
12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele 
ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.  
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor 
(paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 

 
13.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând: 

 a) datele din graficul de livrare şi 
 b) termenul comercial stabilit, 

13.2  - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi, 
după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, 
locul de încărcare şi locul de descărcare. 
 (2)Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele: 
 a) certificat de calitate;  
 b) certificat de garantie; 
 c) factura fiscala. 
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face, prin 
semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru 
livrare. 
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de 
recepţie a produselor. 
 
14. Asigurări  
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau 
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare 
convenit.  

 
 
 

15. Servicii  
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15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii 
furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului. 
15.2.- 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. 

 
16. Perioada de garanţie acordată produselor  
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De 
asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta 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 
este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor 
funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare. 
16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică, 
respectiv 5 ani de la data recepţiei acestora (în condiţii normale de exploatare).  
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea acestora la destinaţia 
finală. 
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare 
în conformitate cu această garanţie. 
16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui 
produsul în perioada convenită, 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 decurge de la data 
înlocuirii produsului.  
16.5 - 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 
 
17. Ajustarea preţului contractului 
17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
17.2 – Preţul contractului este ferm şi nu se va actualiza pe toată durata contractului. 

 
18. Subcontractanţi – nu este cazul 
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada înscrisă în graficul de livrare, 
anexă la contract.. 
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare, acesta are obligaţia 
de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de 
livrare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de livrare, orice intârziere 
în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului. 

 
20. Forţa majoră 
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2 - Forţa majoră exonerează parţile 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 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 
acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
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20.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să 
poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
21. Soluţionarea litigiilor 
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face 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 legatură cu îndeplinirea contractului. 
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, 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 competente din raza sediului achizitorului. 

 
22 Limba care guvernează contractul 
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 
23. Comunicări 
23.1 - (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. 
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.  
 
24. Legea aplicabilă contractului 
24.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
25.Dispoziţii finale 
26.1- Implementarea, derularea şi administrarea prezentului contract se va face de către Direcţia Servicii 
Publice - Serviciul Transport Public Local si Siguranta Circulatiei, din cadrul Primăriei Municipiului Craiova. 

 
Partile au înţeles să încheie azi ................... 2012 prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 2 

(două) exemplare la achizitor şi 1 exemplar la prestator. 
          

 Achizitor Furnizor 

............................... ........................................... 

   


