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Fișa de date 

 

 

1. Autoritatea contractantă: Asociația Biounivers 

2. Tipul achiziției: furnizare 

3. Coduri CPV: 34113100-3 

4. Procedura aplicată: achiziţie competitivă simplificată 

5. Obiectul achiziției: achiziţia unui autoturism 4x4 nou 

6. Termen limita de depunere a ofertelor: 09.04.2015, ora 11,00 

Orice oferta primita după termenul limita de depunere a ofertelor stabilit în documentația pentru 

ofertanți sau la o alta adresa decât cea indicata mai jos nu va fi evaluată de achizitor. 

7. Adresa unde se primesc ofertele: sediul achizitorului din Alba Iulia, Str. Tulnicului  nr. 7 bl. C2 . 

sc. A. ap. 9. jud. Alba între orele 09,00 şi 16,00. Persoana de contact: Lucian Lup, telefon: 

0758248119. 

8. Pot fi solicitate clarificări, prin email pe adresa biounivers2012@gmail.com, până în data de 

08.04.2015, ora 12,00. 

9. Data deschiderii ofertelor: 09.04.2015, ora 12,00 la sediul achizitorului din Alba Iulia, Str. 

Tulnicului  nr. 7 bl. C2 . sc. A. ap. 9. jud. Alba. 

10. Documentaţia de atribuire se poate procura de la sediul achizitorului din Alba Iulia, Str. 

Tulnicului nr. 7, bl. C2, sc. A, ap. 9 între orele 09,00 şi 16,00 prin email la adresa 

biounivers2012@gmail.com sau de pe www.asociatiabiounivers.wordpress.com. 

 

11. Persoana de contact: Lucian Lup, Manager de proiect tel.  0758248119 

 

12. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. 

 

13.  Factori de evaluare: 

 

 Criteriul financiar - 80% 

 Criteriul tehnic - 20% 

 

Punctajul financiar pentru factorul de evaluare ,,preţul ofertei’’, se acordă astfel: 

 

1. pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor, se acorda punctajul maxim alocat factorului de 

evaluare, respectiv 80 puncte; 

2. pentru alt pret decat cel minim, punctajul se acorda astfel: 
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Ppret(n) = (preţ minim/preţn) x 80 

 

Punctajul pentru factorul de evaluare ,,oferta tehnică’’, se acordă astfel: 

1. Dotarile opţionale/elemente stilizate design exterior pentru care se acordă puncte dacă sunt oferite 

suplimentar pachetului de bază: 

Total: maxim 7 puncte, câte 1 punct pentru fiecare dotare/ elemente stilizate design exterior 

opţională oferită gratuit. 

Important: Orice alte opţiuni oferite nu se puncteaza dar constituie criteriu de departajare în 

cazul unor oferte cu punctaj egal. 

 

2. Consum mediu mixt (urban, extra urban) de carburant l/100km. Punctajul tehnic acordat 

pentru oferta care prezintă produsul cu cel mai scazut consum mediu, este 8 puncte. Pentru 

celelalte oferte punctajul se calculează cu relaţia: 

Pco = ( Cmed/ Cn) x 8 

Pco= punctaj consum 

Cmed = cel mai mic consum mediu mixt de carburant dintre toate ofertele 

Cn = consumul mediu mixt de carburant prezentat în ofertă 

 

3. Cilindree (cm3) motor: Punctajul tehnic acordat pentru oferta care prezintă motorul cu cilindreea 

cea mai mică, este 5 puncte. Pentru celelalte oferte punctajul se calculează cu relaţia: 

Pcil = (Cmin/Cn) x 5 

Pcil = punctaj cilindree 

Cmin= cea mai mică cilindree dintre toate ofertele 

Cn = cilindreea prezentată în ofertă 

 

 

 Factori de evaluare Punctaj maxim alocat 

1.  Preţul ofertei 80 de puncte 

2.  Oferta tehnică: 

Dotări opţionale 

Consum mediu mixt 

Cilindree motor 

20 de puncte, din care: 

7 

8 

5 

 

Punctajul final se va calcula după următoarea formulă: 

 

PFinal = PTehnic x 20% + PFinanciar x 80% 
unde: 

PFinal - punctajul final 

PTehnic - punctajul obţinut la propunerea tehnică; 

PFinanciar - punctajul obţinut la propunerea financiară 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Caietul de sarcini 

 
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de 

furnizare: ,,Achiziția unui autoturism 4x4’’.  

 

Caietul de sarcini conţine descrierea produsului care face obiectul contractului de furnizare, precum si 

indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze 

propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile achizitorului. 

 

A. Propunerea  tehnică 
 

Caracteristicile  tehnice minime obligatorii ale produselor care fac obiectul contractului precum 

și etapa de livrare: 

 

 

Denumire 

produs 

Cod CPV Cantitate 

(buc.) 

Caracteristici tehnice şi dotări minime 

Autoturism 34113100-

3 

1 Motor Carburant: Diesel 

Cilindree: maxim 2.000 cm3 

Putere: minim 80 kW / 110 CP 

Cuplu minim (Nm): 240 

Număr uşi 4/5 

Cutie de 

viteze 

Număr de rapoarte : 6+1 

Tracţiune 4x4 tracțiune integrală 

temporară/permanentă 

Prezentare 

exterioară 

Jante de aluminiu 

Vopsea metalizată 

Culoare: Negru 

Protecție praguri 

Bull bar protecţie bară faţă 

Prezentare 

interioară 

Volan îmbrăcat în piele, reglabil pe 

înălţime 

Siguranță 

activă şi 

pasivă 

Sistemul de anti-blocare al roților (ABS) 

cu distribuţia electronică a forţei de frânare 

(EBV ) sau echivalent 

Airbag frontal șofer 

Airbag frontal pasager 

Airbag-uri laterale faţă 

Sistemul de reglarea a forței de tracțiune 

(ASR) şi program electronic de asigurare a 

stabilităţii (ESP) sau echivalent 

Regulator limitator de viteza 

Roată de rezerva sau kit de reparație 

anvelopa 



 

 

 
 

 

 

Asistenţă la parcarea cu spatele 

Protecția 

vehiculului 

Antidemaraj electronic 

Conducere Direcție asistata hidraulic 

Computer de bord 

Martor portiere deschise 

Alerta sonora şi vizuală prindere centura 

şofer şi pasager 

Afișaj temperatura exterioara 

Vizibilitate 

şi 

iluminare 

Proiectoare ceaţă 

Faruri de zi 

Luneta degivrantă 

Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj 

electronic şi degivrante 

Confort Închidere centralizată cu telecomanda 

Geamuri electrice faţă 

Geamuri electrice spate 

Încălzire şi 

ventilare 

Încălzire - ventilare şi comanda reciclare 

aer 

Aer condiționat 

Scaune faţă încălzite 

Multimedia Radio - CD - MP3 

Sistem de navigație cu multimedia touch 

screen 

Garanţie Minim: 3 ani sau 100.000 km 

   Altele: Trusă medicală de prim-ajutor 

 Covoraşe de cauciuc 

 

Livrarea se va face până la data de: 30.06.2015 

 

B. Propunerea financiară: 
 

Propunerea financiară va fi exprimată in Lei fără TVA. Suma aferentă TVA-ului va fi explicată 

separat.  

 

C. Oferta: 

 
Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în secţiunea formulare (Formular 1) 

Oferta trebuie semnată şi ştampilată de către furnizorul care participă la procesul de achiziţie şi 

transmisă în original, cu  menţiunea ,,A NU SE DESCHIDE înainte de 09.04.2015, ora 12,00’’. 

Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 5 zile 

Limba de redactare a ofertei: limba română 

 

Oferta trebuie însoțită şi de: 

 



 

 

 
 

 

 

1. Declaraţie privind eligibilitatea  - Formular 2 - încadrarea în situaţia prevăzută la  art. 180 din 

Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică. 

     

  Întocmit,                                                         Manager proiect, 

  Ovidiu Lup                                                                                         Lucian Lup   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Anexă: Formular nr. 1 

 

 

OFERTANT 

__________________ 

 (denumire/nume) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

 

 

Către _____________________________________________________ 

(denumirea achizitorului si adresa completa) 

 

Domnilor, 

 

 

1. Examinând invitația primită, subsemnatul ……………………..(numele şi prenumele în clar) 

reprezentant ……………………………. (legal/împuternicit) al 

ofertantului………………………………………….  (denumirea/numele ofertantului)  

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în invitația mai sus menţionată, să 

prestăm ……………. (denumirea serviciilor) pentru suma de 

……………………………………………… (suma în litere și în cifre, precum şi moneda ofertei) 

plătibilă după recepţia bunurilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugata în valoare de 

…………………………. (suma în litere si în cifre). 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile 

necesare în cadrul proiectului ……………………………………., în termenul solicitat de achizitor.  

 

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de …………………………zile 

(perioada în litere si în cifre) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte 

de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta oferta, împreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câștigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

 

5. Înțelegem ca nu sunteți obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care 

o puteţi primi. 

 

Data completării ___________________ 

 

 

 

Ofertant, 

___________________________ 

(Numele si prenumele in clar ale persoanei care semnează, stampila 



 

 

 
 

 

 

 
Anexă: Formular nr.  2   

SC .............SRL 

                             

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

    

Subsemnatul ......................., reprezentant împuternicit al ............................ cu sediul in 

......................................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura si sub 

sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu mă aflu in situația prevăzuta la art. 180 din 

Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu 

modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin 

hotărâre definitiva a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activitati ale unei organizații 

criminale, pentru corupție, frauda si/sau spălare de bani. 

   Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înțeleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declarațiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 

    Data completării .................... 

 

 

 

 

Operator economic, 

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

(semnătura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Contract de furnizare  
nr.______________data_______________ 

 

 

1. Părţile contractante 
În conformitate cu legislația în vigoare s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,  

între 
Asociaţia Biounivers, cu sediul în Vălişoara, Str. Principală nr. 3 A, cod poştal 517393, judeţul Alba, 

tel. nr. 0258/76.82.74, fax 0358/81.56.30,  cod fiscal 25488269, cont bancar deschis la B.C.R. Alba Iulia, 

Agenția Cetate, cod IBAN: RO15RNCB0014109125260001, reprezentat legal prin doamna Kinga Muncuş 

– Nagy, în funcţia de preşedinte,  în calitate de achizitor, pe de o parte, 
şi  

……..............................................…………….....................denumirea operatorului economic adresă 

................................................................. telefon/fax .............................................. număr de 

înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) 

............................................................................... reprezentată prin 

.............................................................................................. (denumirea conducătorului), 

funcţia..................................... în 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 dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul contractului  

4.1. - Furnizorul se obligă să  furnizeze un autoturism 4x4, în perioadele  convenite conform 

graficului de îndeplinire a contractului şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract. 
 

5. Prețul contractului  

5.1 - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 

furnizare a unui autoturism 4x4’’ conform ofertei.             

5.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate, plătibil 

furnizorului de către achizitor, este de .................. lei, la care se adaugă T.V.A. ................ lei. 

 

6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este de ....... luni, adică de la............................................până la 

………............... 
 

7. Documentele contractului 
7.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
 

 
8. Obligaţiile principale ale furnizorului 
8.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să instaleze, 

produsele definite în prezentul contract. 
8.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în 

propunerea tehnică.  
8.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de 

livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract. 
8.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i. 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 



 

 

 
 

 

 

ii. 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. 

9. Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 

prezentul contract. 
9.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 
9.3 - Achizitorul se obligă sa plătească preţul produselor către furnizor, în termenul convenit, după  

emiterea facturii de către acesta. 
9.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, 

atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul onorează 

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

 

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci 

achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 

procentuală de 0,1 % din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere. 
10.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 14 zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o 

cotă procentuală 0,1 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere. 
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea 

contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
10.4 - 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. 
10.5. Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinită până la denunţarea unilaterală a contractului. 

 

Clauze specifice 

 

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 anexa/anexele la contract. 

 11.2 - 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. 
 

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 - 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.  

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele. 
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după 

instalare şi după recepţie, 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 produselor.  

 

14. Perioada de garanţie acordată produselor 
14.1 - 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. 
14.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea 

tehnică.  
 (2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea 

acestora la destinaţia finală. 
14.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie 

ce apare în conformitate cu această garanţie. 
14.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a 

înlocui produsul în perioada legală, 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.  
14.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada legală, 

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. 
 
15. Ajustarea preţului contractului 
15.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului 

sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 



 

 

 
 

 

 

15.2 - Preţul contractului nu se ajustează în sensul creșterii acestuia. 
              
16. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în 

graficul de livrare. 
16.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de 

prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea 

datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act 

adiţional. 
16.3 - 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. 

 
17. Forţa majoră 
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 - 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. 
17.4 - 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. 
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
17.6 - 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 drept a prezentului contract, fără ca 

vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

18. Soluţionarea litigiilor 
18.1 - 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. 
18.2 - 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 fie 

prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din 

România. 

  
19. Limba care guvernează contractul 
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

20. Comunicări 
20.1 - (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. 
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail. 

 

21. Legea aplicabilă contractului 



 

 

 
 

 

 

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

 

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte.  
(se precizează data semnării de către părţi) 
 

Achizitor,       Furnizor,  

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

semnătură autorizată)                            (semnătură autorizată)   

LS       LS 


