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Model de contract de furnizare 

 

Contract de furnizare  

nr.______________data_______________ 

 
 

 

  

 

              SC  DRUMURI-PODURI MARAMUREŞ SA, cu sediul în Baia Mare, str. Gh. Şincai, nr. 46, telefon 0262 

214101, fax  0262 216198, număr de înmatriculare J24/434/10.07.1998, cod fiscal RO 10783082, cont curent 

nr. RO 37RNCB0182034147420001 deschis la B.C.R. Baia Mare, reprezentată prin DIRECTOR GENERAL – ing. 

POPAN-DORCA Gheorghe în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 

Si 

…………………………………………………………………………………, cu sediul in .................................................................... 

tel./fax ...................., inregistrata la O.R.C. sub nr. .............................., CIF RO .........................., avand cont nr. 

......................................................................................., deschis la ......................................,reprezentată de 

..................................., avand functia de .........................................., in calitate de FURNIZOR, pe de  alta parte 

 

2. Definitii  

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  

b. achizitor si  furnizor  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea 

integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul 

contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului, in cantitatile si calitatea 

specificata; 

e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi 

transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice 

alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract; 

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin 

procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, 

recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de 

componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului. 

g. destinatie finala  - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internationala de 

Comert (CIC). 

i. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, 

respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, 

inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor 

de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor 

uneia din parti; 

j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de 

plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod 

diferit. 

 

4. Obiectul principal al contractului   
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4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze achizitorului cantitatea solicitata in maxim 48 de ore de la primirea 

comenzii din partea acestuia.  

4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul 

contract.  

4.3.-  Cantitatea  minimă indicata in Caietul de Sarcini va  fi  cea  contractată  iniţial  şi  este  necesara  pina la  

data expirarii celor 12 luni de la data semnarii contractului. 

4.4.-  Opţiuni  de  achiziţionare  a  unor  cantităţi  suplimentare: 

                 (1) Autoritatea contractanta va achiziționa numai cantitățile necesare, fără a fi obligată să 

achiziționeze întreaga cantitate estimată în cadrul documentației de atribuire. 

(2) Achizitorul  îşi  rezervă  dreptul  să  majoreze  cantităţile  contractate  iniţial, până  la  cantităţile  

maxime  şi  să  prelungească  contractul  cu  până  la  3  luni, în  limita  fondurilor  existente, aşa  cum 

este  detaliat  în  documentaţia  achiziţiei. 

(3) Furnizorul  se  obligă,  la  cererea  Achizitorului,  să  livreze  cantităţile  maxime indicate in Caietul 

de Sarcini, la  acelaşi  preţ,  conform  tabelului  de  la  pct. 5.1.  

 

5. Pretul contractului 

5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor 

accesorii prestate, este  potrivit Raportului sedintei de deschidere a ofertelor din data de ................, dupa cum 

urmeaza: 

 

 Nr 

crt. 

 

Denumire  produs 

Pret unitar fara TVA 

- lei/kg - 

TVA Pret unitar cu TVA 

- lei/kg - 

1. vopsea marcaje rutiere     

2. diluant     

3. perle reflectorizante    

şi rămâne neschimbat pe toată perioda derulării contractului. 

5.2. Achizitorul se obligă să  plătească furnizorului preţul convenit   pentru  îndeplinirea  contractului in 

valoare de _______ lei la care se adauga TVA. 

 

6. Durata contractului 

6.1 – Durata prezentului contract este de 2 luni, incepand de la data de semnarii contractului . 

6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de 30.10.2016, daca nu s-a prevazut 

suplimentarea cantitatilor, in functie de conditiile meteorologice si resursele financiare existente.  

 

7. Executarea contractului 

7.1 – Executarea contractului incepe la data semnarii contractului. 

 

8. Documentele contractului 

8.1 - Documentele contractului sunt: 

• Caiet de sarcini 

• Propunere tehnica 

• Propunere financiara 

• Documentele de calificare 

 

9.  Obligatiile principale ale furnizorului 

9.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si  performantele prezentate in propunerea 

tehnica.  

9.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in graficul de livrare prezentat in propunerea tehnica, anexa la 

contract. 

9.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 

(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau 

utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si 

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o 

astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 
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10.  Obligatiile principale ale achizitorului 

10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit. 

10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor in termen de 30 de zile de la primirea facturii. 

10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile atunci furnizorul are dreptul de a sista 

livrarea produselor. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor 

in cel mai scurt timp posibil. 

 

11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, 

atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota 

procentuala de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, din valoarea marfurilor nelivrate, pana la indeplinirea 

efectiva a obligatiilor. 

11.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 30 de zile, atunci acestuia ii revine 

obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% din plata neefectuata, 

pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si 

repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-

interese. 

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, 

fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze 

sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a 

pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinita pâna la data denuntarii 

unilaterale a contractului. 

 

13. Receptie, inspectii si teste 

13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica 

conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract. 

13.2 - (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cat si conditiile de trecere a receptiei provizorii 

si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in standardele specifice produselor.  

(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti 

pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor. 

13.3 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia 

finala a produselor.  

13.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul 

sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:             

        a) de a inlocui produsele refuzate, sau 

        b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.   

13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amanat 

datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui 

reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala. 

13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor 

obligatii prevazute in contract.  

 

14. Ambalare si marcare 

14.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a incarca produsele in vederea transportului, in asa fel incat sa ajunga in 

buna stare la destinatia finala. 

(2) Transportul produselor va fi asigurat de catre furnizor, conform caietului de sarcini. 

 

15.  Livrarea si documentele care insotesc produsele 

15.1 -  Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor, respectand datele 

din graficul de livrare si termenul comercial stabilit de 48 de ore de la primirea ordinului de livrare. 

15.2 - (1) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele: aviz de insotire a marfii, 

factura fiscala, declaratie de conformitate, raport de incercare. 
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15.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa 

receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de 

furnizor pentru livrare. 

15.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor de 

receptie a produselor.  

 

16. Perioada de garantie acordata produselor 

16.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt conforme cu standardele 

de calitate in vigoare. 

16.2 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in propunerea 

tehnica.  

16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare 

in conformitate cu aceasta garantie. 

16.4 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui 

produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor.  

16.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, 

achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un 

prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract. 

 

17. Amendamente  

17.1 - 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. 

17.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a suplimenta cantitatea de produse cu max. 50% din cantitatea initiala 

contractata. 

17.3 - In vederea incadrarii in valoarea fondurilor alocate, achizitorul isi rezerva dreptul de a diminua 

cantitatea de produse solicitata initial. 

 

18. Intarzieri in indeplinirea contractului 

18.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioadele inscrise in graficul de livrare. 

18.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta graficul de livrare sau de prestare a 

serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de 

furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional. 

18.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de livrare, orice intarziere 

in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului. 

 

19. Cesiunea  

19.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in 

prealabil, acordul scris al achizitorului. 

19.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii 

asumate prin contract.  

 

20. Forta majora 

20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

20.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 

complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 

20.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 

parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna 

din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

 

21. Solutionarea litigiilor 
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21.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, 

orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 

21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in 

mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele 

judecatoresti din Romania.  

 

22. Comunicari 

22.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa 

in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 

22.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a 

primirii comunicarii. 

 

23. Legea aplicabila contractului 

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 

Partile au inteles sa incheie azi, ..........., prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru 

fiecare parte.     

 

 

 

 

ACHIZITOR FURNIZOR, 

SC DRUMURI-PODURI MARAMUREŞ SA   

  

DIRECTOR  GENERAL DIRECTOR  GENERAL / ADMINISTRATOR 

ing. POPAN-DORCA Gheorge  

  

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR ECONOMIC 

ec. MICLOS Monica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


