Contract de furnizare
nr.______________data_______________
1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, cu completările şi modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de
produse,
între
Institutul Naţional pentru Cercetare Dezvoltare in Ingineria Electrică – INCDIE ICPE - CA,
cu sediul Splaiul Unirii, nr.313, Bucureşti sector 3, Telefon +(4021) 346 72 31, fax +(4021) 346 82
99, număr de înmatriculare J40/3800/2001, CUI13827850,cont BCR
IBAN:
RO52RNCB0076029424690001, reprezentată prin Wilhelm Kappel, Director General in calitate
achizitor, pe de o parte
şi
……………………….. cu sediul ……………………….. telefon/fax........, număr de înmatriculare
……………………………, CUI…………………. cont ……………………..deschis la
reprezentată prin ............................................... in calitate furnizor pe de alta parte
2. Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă 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 - serviciile 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 regulilor şi uzanţelor internaţionale,
guvernate de regulamentul INCOTERMS
DDP Franco destinaţie vămuit Delivered Duty Paid
i. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, 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 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 viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând
şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi” ori “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
Clauze generale
4. Obiectul principal al contractului
4.1 – Furnizorul se obligă să furnizeze echipamente IT pentru cercetare cod CPV 48624000-8,
DDP la sediul achizitorului, în perioada convenita, în conformitate cu oferta inregistrata la achizitor
sub nr. ……………… si obligaţiile asumate prin prezentul contract.
Furnizorul se obliga, conform ofertei sa instaleze, sa puna in functiune si sa instruiasca un nr.
de persoane din personalul achizitorului, timp de ………………… in perioada de derulare a
contractului.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru echipamentul
furnizat, serviciile fiind in sarcina furnizorului.
5. Preţul contractului
Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produsului livrat conform pct.4,
plătibil furnizorului de către achizitor este …………………. la care se adauga TVA ……………
lei. Total …………………………. lei cu TVA.
Pretul contractului se va achita in contul indicat de furnizor asfel :
- 30 % - avans in termen de 15 zile de la incheierea contractului;
- 70 % - in termen de 30 zile de la semnarea procesului verbal de receptie finala( inatalare,
punerea in functiune, instruirea personalului) la sediul beneficiarului INCDIE ICPE-CA.
Instalarea, punerea in functiune a echipamentului si instruirea personalului sunt in sarcina
furnizorului.
6. Durata contractului
Durata prezentului contract este de ………………….. de la data semnarii acestuia, perioada care
include livrare,instalare, punere in functiune si instruire personal.
7. Documentele contractului
7.1. - Documentele contractului sunt:
- documentatia de atribuire ………………….;
- scrisoarea de garantie bancara pentru buna executie a contractului;
- propunerea tehnica si propunerea financiara nr. ……………..;
8. Caracterul confidenţial al contractului
8.1 - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor
persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de
derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului
se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea
îndeplinirii contractului.
8.2 - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă
parte contractantă; sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
9. Obligaţiile furnizorului
9.1 – Furnizorul se obligă să furnizeze echipamentul conform ofertei, la sediul acestuia cu
respectarea termenului contractual si în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
9.2 - Furnizorul se obliga , sa transporte, să instaleze si sa puna in functiune produsele la destinatia
finala, precum si sa instruiasca personalul achizitorului, la sediul acestuia in perioada de derulare a
contractului.
9.3 – Furnizorul va prezenta o autorizatie prin care este autorizat sa livreze produsele
oferite si detine competente pentru instalarea, configurarea si punerea în functiune a
acestora.
9.4 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în
oferta anexa la contract.
9.5 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau
utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare este cauzata de achizitor.
10. Obligaţiile achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit la
pct.5 din prezentul contract.
10.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenii conveniti.
10.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la
emiterea facturii de către acesta.
10.4 – Achizitorul se obliga sa amenajeze zona de instalare.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,06% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la indeplinirea
efectivă a obligaţiilor.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează facturile în termenul convenit, atunci acestuia îi
revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu 0,06% din plată neefectuată pentru
fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3 - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract dă dreptul părţii
lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă
procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de grad IV îşi produce efectele de
la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în
condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare,
cu condiţia că această renunţare 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 executată pâna la data denunţării unilaterale a
contractului.
Clauze specifice

12. Ambalare şi marcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea sa 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 ofertei si sunt in sarcina furnizorului.
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. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
13.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de executare a contractului în termen.
(2) În cazul în care furnizorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate
în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de furnizare a produselor; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul
contractului.
13.2 - (1) Furnizarea produselor în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi.
(2) În cazul în care:
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează furnizorului, sau
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea
contractului de către furnizor, îndreptăţesc furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de
furnizare a produselor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun
acord, perioada de furnizare şi vor semna un act adiţional.
13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare acesta
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de
furnizare asumate în graficul de furnizare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
13.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
furnizorului.
14. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
14.1 – (1) Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor
respectând termenul contractula care include si transportul, instalarea si instruirea personalului.
14.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:
a) factura fiscală;
b) aviz de livrare;
c) certificatul de garanţie pentru echipament si materialele de constructie;
e) documentele insotitoare de la producator.
Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după
instalare şi după recepţie, prin semnarea procesului verbal de către reprezentantul autorizat al
acestuia.
14.3 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor privind receptia produselor.
15. Recepţie, inspecţii şi teste
15.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile oferta.

15.2 - (1) Recepţii provizorii şi/ sau recepţiei finale precum si punerea in functiune vor face
obiectul unor procese verbale semnate de ambele parti prin reprezentantii desemnati.
15.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la
destinaţia finală a produselor sediul achizitorului.
15.5 - Recepţia finală se face pe baza testelor operaţionale realizate în momentul punerii în
funcţiune. Echipamentul livrat şi pus în funcţiune trebuie să fie capabil să realizeze toate procesele
şi performanţele specificate în oferta tehnică şi să treacă toate testele calitative necesare pentru a le
confirma. Testele vor fi efectuate de către furnizor în prezenţa reprezentantului INCDIE
ICPE-CA.
16. Reasponsabilitati testare/inspectare
16.1 - Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul
are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, 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.
16.2 -Punerea în funcţiune, testările şi ajustările, vor fi asigurate de furnizor în INCDIE ICPE-CA.
Furnizorul trebuie să facă dovada împuternicirii de către producător.
16.3- Dreptul achizitorului de a inspecta, de a 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.
16.4 - Prevederile clauzelor 16.1-16.3 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor
sau de alte obligaţii prevăzute în contract.
17. Asigurări
17.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare confom termenul
comercial de livrare convenit la sediul achizitorului - DDP.
18. Transport
18.1 – Transportul pana la destinatia finala DDP– sediul achizitorului este in sarcina furnizorului
conform ofertei.
19. Servicii
19.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul se obliga, ca fiind in sarcina sa, la
instruirea personalului, ambalarea, transportul si instalarea echipementelor.
19.2 - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, in perioada , cu condiţia ca aceste servicii să
nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie asumată prin contract.
20. Piese de schimb
20.1. - Furnizorul are obligaţia de a furniza piese de schimb după expirarea perioadei de garanţie,
contra cost, în baza unor contracte viitoare anuale pe o durata ……..ani
20.2. - În perioada de garanţie a produselor furnizorul are obligaţia de a furniza piesele de schimb şi
subansamblurile care se defectează si sa efectueze reparatiile necauzate de achizitor.
21. Perioada de garanţie acordată produselor
21.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta, că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite
sau refuzate de catre alt client. 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.
21.2 - (1) Perioada de garanţie acordată echipamentului de către furnizor este de …….. luni.
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea,
instalarea si punerea in functiune a acestora la destinaţia finală.
(3)Asistenta tehnica pe intreaga perioada de garantie va fi asigurata de cate ori este necesar
prin telefon, email in maxim .
21.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
21.4 - 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. Termen
de interventie 72 de ore de la sesizare si suport tehnic de specialitate de cate ori este necesar prin
telefon, email. 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.
21.5 - 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.
22 - Garanţia de bună execuţie a contractului
22.1 - Garanţia de bună execuţie este în cuantum de 5% (2,5 % în cazul IMM) din valoarea
contractului fără TVA, respectiv _________________ lei.
22.2 - Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie:
1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se
prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire.
Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa:
a) condiţionat, după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul
garantat; sau
b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate.
Posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare nu este limitata numai la cele care
sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de
asigurări.
2) Orice alta modalitate de plata din care sa reiasa achitarea garantiei de buna executie in
contul si la dispozitia achizitorului.
Contul in care se va depune garantia de buna executie va fi cel agreat impreuna cu
achizitorul.
Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie şi de a prezenta în maxim
15 zile de la semnarea contractului instrumentul de garantare de bună execuţie în original.
3) În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este redusă ca valoare, autoritatea
contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în
numerar.
22.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe
parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu îşi
îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract.
22.4 - Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a
notifica pretenţia executantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
22.5 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data
încheierii procesului-verbal de punere in functiune, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea data
pretenţii asupra ei.

23. Ajustarea pretului contractului
23.1 - Pentru produsele livrate plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele prevazute in oferta
furnizorului.
23.2 - Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.
24. Amendamente
24.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.
24.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
25. Cesiunea
25.1 – In cadrul acestui contract, cu acordul partilor, se vor putea cesiona doar creantele ce se vor
naste din acest contract, conform art. 2041*) din OUG 34/2006 cu modificari si completari
ulterioare (articol introdus prin L. Nr. 279/2011).
25.2 – Cesiunea nu va exonera Executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asa cum au fost stipulate si asumate initial prin contract.
25.3 – Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa valoarea contraprestaţiei serviciilor prestate,
în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
25.4 – Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile
26. Încetarea contractului
26.1 -achizitorul poate rezilia prezentul contract de furnizare cu efecte depline (de jure) după
acordarea unui preaviz de 3 zile furnizorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia
vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se
la acestea:
a) furnizorul nu furnizează produsele conform cu prevederile prezentului contract;
b) furnizorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 24 de ore notificării emise de
către achizitor care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor
din prezentul contract care afectează în mod grav executarea corespunzătoare şi la timp a furnizării
produselor;
d) furnizorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei
printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
f) furnizorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de
probă pe care achizitorul o poate justifica;
g) împotriva furnizorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu
privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în
dauna intereselor financiare ale CE;
h) în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din
bugetul CE, furnizorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al
neexecutării obligaţiilor sale contractuale;
i) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la
personalitatea juridică, natura sau controlul furnizorul, cu excepţia situaţiei în care asemenea
modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;
j) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract;
k) furnizorul nu poate furniza garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care
furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.
26.2 - În termen de 5 zile după momentul rezilierii, achizitorul va certifica valoarea produselor
furnizate şi toate sumele cuvenite furnizorului la data rezilierii.

26.3 - Dacă achizitorul reziliază prezentul contract, va fi îndreptăţit să recupereze de la furnizor fără
a renunţa la celelalte acţiuni la care este îndreptăţit în baza prezentului contract, orice pierdere sau
prejudiciu suferit.
26.4 - În urma unui preaviz de 3 zile acordat achizitorului, furnizorul poate rezilia prezentul
contract dacă achizitorul:
a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către furnizor a sumelor datorate acestuia în baza
oricărei certificări din partea achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut în prezentul
contract;
b) suspendă derularea serviciilor sau a oricărei părţi a acestora pentru mai mult de 10 de zile
pentru motive nespecificate în prezentul contract sau independente de culpa furnizorului;
26.5 - Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al furnizorului dobândit anterior
acesteia în temeiul prezentului contract.
27. Forţa majoră
27.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
27.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actionează.
27.3 - 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.
27.4 - 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.
27.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 1 zi de la încetare.
27.6- Daca forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
28. Soluţionarea litigiilor
28.1 - 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.
28.2 - Dacă, după 3 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 România.
29. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.
30. Comunicari
30.1 - (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.
30.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
31. Legea aplicabila contractului
31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
31.2 – Furnizorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, precum
şi reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a
Tribunalului de Primă Instanţă şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta,
conducerea sa, subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de
asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Furnizorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror
pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta,
personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia,
precum şi salariaţii din teritoriu.

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în .....exemplare, câte ...... pentru
fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părţi)
ACHIZITOR

FURNIZOR

