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Contract de furnizare de produse 

   nr.                    /2017 

 

 

 

 

1. Preambul 

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, şi în temeiul celorlalte acte normative emise în baza Legii nr.98/2016, a Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Hotărârii nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015, s-a 

încheiat prezentul contract de furnizare de produse, 

între 

autoritatea contractantă Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, cu sediul în Iaşi, str.Prof.dr.doc Dimitrie Mangeron 

nr.67, imobil T, 700050, Iaşi, judeţul Iaşi, România, telefon: 0232/212322, fax: 0232/211667, ce funcţionează în baza legii 

nr.1360/1937 şi a Hotărârii Guvernului nr.26/2017 – anexa 3 – poz.28, cod fiscal 4701606, cod IBAN: 

RO17TREZ23F650601200109X, Trezoreria Iaşi, reprezentată prin Prof.univ.dr.ing.DAN CAŞCAVAL - Rector, şi  

Ec.MARIANA CRIVOI-Director Economic, în calitate de achizitor, pe de o parte,  

şi 

........................ SRL cu sediul în ......,str...................., nr........, ....., telefon/ fax: ..................,  e-mail:..........,  cod unic de 

înregistrare RO.........., cont trezorerie RO.....TREZ.....XXX..... deschis la TREZORERIA..... , reprezentată prin ........, 

având funcţia de ........,  in calitate de furnizor, pe de altă parte. 

 

2.   Definiţii  

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, 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; 

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. furnizare – ansamblu de operatiuni care cuprinde (dupa caz): vanzare, livrare, transport, incarcare, descarcare, montare, 

instalare, punere in functiune, efectuare probe tehnice, de functionare, autorizare functionare, intretinere in perioada de garantie 

tehnica. 

g.  standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică; 

h. 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. 

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

j. termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internationala de Comert (CIC). 

k. 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 enunciativa. 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; 

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

 

3. Interpretare 

3.1 In 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. 
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Clauze obligatorii 

 

4.  Obiectul principal al contractului   
4.1 – Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă şi să livreze către achizitor proprietatea produselor prevăzute în Anexa nr.1 

la prezentul contract, cu respectarea termenelor de livrare,  de remediere a eventualelor defecţiuni, a condiţiilor de calitate, garanţie, 

transport şi ambalare stabilite prin prezentul contract şi de legislaţia română în vigoare.  

4.2 – Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract.  

 

5.  Preţul contractului 

5.1 – Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi a serviciilor accesorii prestate (detaliate valoric şi cantitativ în Anexa 

nr.1 la prezentul contract), plătibil furnizorului de către achizitor, este de ............ lei, la care se adaugă  ....... lei, reprezentând TVA 

(19%), adică ........... lei inclusiv TVA.  
 

 6.  Durata contractului 

6.1 –  Durata prezentului contract este de 30 zile, începând de la data semnării contractului de ambele părţi. 

6.2 –  Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 05-01-2018. 

6.3 – Aceasta perioadă include termenul de livrare, recepţie şi plată.  

Nu include perioada de garanţie tehnică deoarece certificatul de garanţie tehnică constituie un angajament complet distinct de 

prezentul contract. 

 

7. Executarea contractului 

7.1 Executarea contractului începe la data semnării contractului de către ambele părţi. 

 

8.  Caracterul confidenţial al contractului 

8.1 – Contractul are caracter public. 

8.2 – Documentele ce însoţesc oferta, cuprinzând date despre ofertantul economic câştigător, sunt confidenţiale. 

 
9. Documentele contractului 

9.1  –  Documentele contractului sunt: 

a)  Caietul de sarcini cuprins in invitatia de participare  publicată pe site-ul: http://www.tuiasi.ro/administratie/achiziii-publice, 

înregistrată sub nr…….IEEI/………2017.. 
b) Propunerea tehnică şi financiară a firmei S.C. ..............., cuprinsă în oferta înregistrată sub nr..............2017. 

c)  Lista produse de catalog  achiziţiei directe, listat din SEAP şi înregistrat sub nr...........2017. 

d)  Detaliu cumpărare directa atribuita, listata din SEAP şi înregistrata sub nr..........2017. 

e)  Anexa nr.1 la prezentul contract.  

 

10.  Obligaţiile principale ale furnizorului 

10.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnico-financiară, 

cuprinse în oferta firmei ...................., înregistrată sub nr. ...................2017, şi în detaliu cumpărare directa atribuita, listata din SEAP 

şi înregistrate sub nr..........2017. 

10.2.- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la termenul precizat în oferta tehnico-financiară a firmei ........  S.R.L., înregistrată 

sub nr.............2017, în listele/detaliu cumpărărilor directe atribuite, listate din SEAP şi înregistrate sub nr...................2017, şi în 

tabelul din Anexa nr.1 la prezentul contract. 

10.3 –  Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror : 

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

înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele 

achizitionate, şi 

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 întocmit de catre achizitor. 

10.4 – Furnizorul se obliga sa livreze produsele care fac obiectul contractului la sediul Facultăţii de Inginerie electrică, Energetică şi 

Informatică aplicată (str.Prof.dr.doc.Dimitrie Mangeron nr.23, imobil ETH, birou Administrator Şef Facultate, et.2). 

10.5 - Furnizorul se obligă să transporte produsele în condiţii de sigurantă, la locul de livrare. 

10.6 -Toate costurile de livrare la sediul achizitorului, încărcarea, descărcarea, manipularea echipamentelor/echipamentului, sunt 

asigurate de furnizor. 

10.7 -În cazul în care, la predare - primire, unul sau mai multe dintre materialele achiziţionate nu respectă caracteristicile tehnice 

precizate în propunerea tehnică a firmei, anexă la prezentul contract, nu se va realiza recepţia acestora. 

10.8 - Furnizorul se obligă să remedieze, pe cheltuială proprie, la cererea achizitorului şi în termenul indicat de acesta, orice deficienţă 

în furnizarea produselor care fac obiectul prezentului contract, cauzată de neîndeplinirea obligaţiilor sale contractuale.  

10.9 – Furnizorul este obligat să respecte instrucţiunile transmise de către achizitor, ca şi cum acestea ar fi parte a contractului însuşi, 

clauzele prezentului contract fiind aplicabile în integralitate.   

http://www.tuiasi.ro/administratie/achiziii-publice
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10.10 - Furnizorul se obligă să anunţe imediat achizitorul şi să contribuie la minimizarea efectelor negative apărute ca urmare a unor 

cauze de forţă majoră care determină întârzieri în furnizarea produselor sau chiar întreruperea temporară a acestuia. 

 

11.  Obligaţiile principale ale achizitorului 

11.1 – Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele  în termenul convenit. 

11.2 – Achizitorul are obligaţia de a efectua plata produselor către furnizor pe baza facturii, a notei de receptie şi în termenele 

convenite (în Anexa nr.1 la prezentul contract), de la data întocmirii/efectuării recepţiei cantitative şi calitative. Nota de intrare – 

recepţie se întocmeşte după emiterea facturii de către furnizor.  

11.3- Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea 

tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 

 

12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, achizitorul 

are dreptul de a solicita furnizorului şi/sau de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 

de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea neonorata a contractului până la cuantumul maxim de 100% din valoarea 

neonorată a contractului.  

12.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile asumate prin contract conform art.11.2, atunci acestuia ii revine obligatia 

de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere, din plata neefectuata. În 

cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract nici într-o perioadă de 

30 de zile după data limită de plată, furnizorul este îndreptăţit să solicite daune interese în cuantum de 100% din valoarea neonorată a 

contractului. 

12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii 

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

12.4 –  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor 

circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa 

măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 

12.5 –  În cazul prevăzut la clauza 12.4. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

12.6 – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa 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 denunţării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

13. Recepţie, inspecţii şi 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 nr.1 la prezentul contract. 

13.2 – (1) Recepţia cantitativă se va efectua la sediul Facultăţii de Inginerie electrică, Energetică şi Informatică aplicată, 

str.Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr.23, cod 700050, Iaşi, în prezenţa reprezentanţilor ambelor părţi.  

(2) Recepţia calitativă la beneficiar se va face  la  livrea produselor de către furnizor.  

13.3 - Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor săi împuterniciţi pentru efectuarea 

recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 

13.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate la recepţie nu corespunde specificaţilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, 

iar furnizorul are obligaţia, în maxim 1 zi de la notificare, 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. 

13.6 - 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. 

13.7 - Prevederile clauzelor 13.1-13.5. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in 

contract.  

14. Ambalare şi marcare 

14.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul 

transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si 

depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala. 

(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta mare pana la 

destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit. 

14.2 – Produsele vor fi livrate la beneficiar : 

 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi- str.Prof.dr.doc.Dimitrie Mangeron nr.23, imobil EN, birou Prodecan 

Dumitru Lucache, et.3; 

- denumirea produsului (denumirea din contract) ce se afla in ambalajul respectiv; 
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15.   Standarde 

15.1 –   Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 

 15.2 – Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări 

autorizate în ţara de origine a produselor. 

 

16.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 

16.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor respectând datele din graficul de livrare 

conform tabelului din Anexa nr.1 la prezentul contract.  

16.2 - (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) facturi fiscale (comerciale) cuprinzând denumirea produsului, codul configuraţiei din Caietul de sarcini, cantitatea, valoarea. 

Furnizorul poate întocmi facturi separate pe fiecare tranşă transportată spre achizitor. De asemenea, dacă este cazul, furnizorul va 

întocmi facturi separate funcţie: de locul de destinaţie finală din cadrul universităţii; şi funcţie de  sursele de finanţare şi codurile 

fiscale; şi funcţie de termenele de plată. 

b) certificatul de garanţie şi declaraţie de conformitate pentru fiecare produs.  

16.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrat 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 (aviz de expediţie) 

şi/sau printr-un proces verbal de predare-primire semnat de ambele părţi. 

16.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie finală a 

produselor.  

 

17. Asigurări 
17.1 - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la 

fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de termenul comercial de livrare convenit.  

 

18. Servicii  

18.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii furnizarii produselor, fara a 

modifica pretul contractului. 

18.2. -  Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca aceste servicii sa nu elibereze 

furnizorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract. Instalarea şi montarea se vor face în condiţiile prevăzute în caietul de 

sarcini şi în ofertă. 

18.3. - Furnizorul este pe deplin responsabil de respectarea regulilor de securitatea muncii si prevenirea si stingerea incendiilor pe 

toată durata prestarii serviciilor. Orice incident/accident datorat nerespectării acestor reguli de catre personalul Furnizorului este 

imputabil Furnizorului. 

 

19. Perioada de garanţie acordată produselor 

19.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract este nou, nefolosit, de ultimă generaţie şi încorporează 

toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul 

furnizat prin contract nu va avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul 

şi/sau materialul e cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acesta va funcţiona 

în condiţii normale de funcţionare. 

19.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produsului de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică, conform ofertei tehnice 

şi a tabelului din  Anexa nr.1 la prezentul contract, de la data  instalării şi punerii în funcţiune a aparatului. 

(2) Perioada de garanţie a produsului începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la destinaţia finală. 

19.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu 

această garanţie. 

19.4 - Dacă furnizorul, dupa ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a 

lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le 

poate avea faţă de furnizor prin contract. 

20. Ajustarea preţului contractului 

21.1- Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate cuprinse în prezentul contract, plata datorată de achizitor furnizorului este 

cea din tabelul din Anexa nr.1 la prezentul contract. 

22.2 -  Preţul contractului  nu se actualizează. 

21. Amendamente 

21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act 

adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii contractului. 

22. Intârzieri în îndeplinirea contractului 
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22.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada înscrisă în graficul de livrare, conform tabelului  din  

Anexa nr.1 la prezentul contract. 

22.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare, acesta are obligaţia de a notifica, în timp 

util, achizitorului; modificarea datei de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

22.3 - In afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea 

contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului. 

23. Cesiunea 

23.1 – Cesiunea de obligatii nu este permisa in contractul de achizitie publica. 

23.2 – In cazul aparitiei unor acte normative care au ca efect schimbari in situatia juridica a autoritatii contractante (fuziuni, divizare, 

dizolvari), partile contractante vor lua de indata toate masurile pentru ca drepturile si obligatiile existente in patrimoniul fostei 

autoritati sa fie preluate in aceleasi conditii, in intregime, de catre noua entitate juridica. 

23.3 – Cesiunea drepturilor reprezentand sume de incasat este permisa, prin act aditional, cu acordul scris, in prealabil, al 

achizitorului. 

23.4–Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.  

24. Forţa majoră 

24.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

24.2- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în 

care aceasta acţionează. 

24.3 - Indeplinirea 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. 

24.4 - 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. 

24.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 

zile de la incetare. 

24.6 - 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 plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-

interese. 

25. Soluţionarea litigiilor 

25.1 - 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 legătură cu îndeplinirea contractului. 

25.2 - Daca, dupa 15 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, respectiv Tribunalul 

Iaşi/Curtea de Apel Iaşi.  

Litigiile care nu se pot soluţiona pe cale amiabila vor fi supuse spre decizie instanţelor competente din Iaşi şi acceptate ca atare. 

26. Incetarea contractului 

26.1- Prezentul contract inceteaza prin ajungerea la termen, prin executarea, de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce le revin 

conform contractului, prin acordul partilor sau ca urmare a disparitiei, fara vina nici uneia dintre parti, a unui element esential al 

contractului, astfel cum acesta este definit in legislatia aplicabila.  

26.2- Achizitorul poate rezilia prezentul contract de furnizare cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile 

Furnizorului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre 

situatiile urmatoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a) Furnizorul nu furnizeaza produsele conform cu prevederile prezentului contract;  

b) Furnizorul nu se conformeaza intr-o perioada de cel mult 5 zile notificarii emise de catre Achizitor care ii solicita 

remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul contract care afecteaza executarea corespunzatoare 

si la timp a furnizarii produselor; 

c) Furnizorul refuza sa duca la indeplinire comenzile sau instructiunile emise de catre Achizitor; 

d) Furnizorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarâre judecatoreasca 

definitiva; 

f) Furnizorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care Achizitorul o poate 

justifica; 

g) impotriva Furnizorului a fost pronuntata o hotarâre având autoritate de lucru judecat cu privire la frauda, coruptie, 

implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna intereselor financiare ale CE; 

h) in cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedura de acordare a unei finantari din bugetul CE, Furnizorul a fost 

declarat culpabil de incalcarea grava a contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor sale contractuale;  

i) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul 

Furnizorul, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract; 

j) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prezentului contract; 

k) furnizorul a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic.  

26.3-In termen de 5 zile dupa momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea produselor furnizate si toate sumele cuvenite 

Furnizorului la data rezilierii. 
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26.4-Daca Achizitorul reziliaza prezentul contract, va fi indreptatit sa recupereze de la Furnizor fara a renunta la celelalte actiuni la 

care este indreptatit in baza prezentului contract, orice pierdere sau prejudiciu suferit.  

27. Limba care guvernează contractul 

27.1 – Limba care guverneaza contractul este limba română. 

28. Comunicari 

28.1 – (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. 

28.2 – Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmării in scris a primirii 

comunicarii. 

29.  Legea aplicabilă contractului 

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Părţile au înţeles să încheie azi ................................. prezentul contract  în 3(trei) exemplare: 1 exemplar la furnizor şi 2 

exemplare la beneficiar.    

 

   FURNIZOR ACHIZITOR 

S.C.  ………………….. S.R.L.         UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 

 
….., RECTOR 

...... Prof.univ.dr.ing. DAN CAŞCAVAL 

 
 
 

 
 

 
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV 
 Jr.& dr.ec. PETRU CONDREA 

  
 

 DIRECTOR ECONOMIC 
VIZĂ,CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU 

 Ec. MARIANA CRIVOI 

  
 

 VIZAT OFICIUL JURIDIC 
 Jr. MIRELA TROIA 

  
 

Administrator Sef Facultate, 
 Ing.Camelia NISTOR 

 
              

   
                                    RESPONSABIL ACHIZIŢIE, 
                                       adm.Cristina POPOVICI     
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ANEXA  nr.1 

privind centralizatorul valoric şi cantitativ al produselor care fac obiectul  

                                             contractului de furnizare nr.                      / 2017 

 
TERMEN DE FACTURARE ŞI LIVRARE: maxim 5 de zile  de la încheierea contractului, dar nu mai târziu de data de 05-12-2017,  

la sediul Facultăţii de Inginerie electrică, Energetică şi Informatică aplicată, str.Prof.Dr.docent Dimitrie Mangeron nr.23, Iaşi. 

PLATA:  în maxim 30 de zile de la livrarea produselor la beneficiar, pe bază de factură şi recepţie cantitativă şi calitativă; în cont de 

Trezorerie. 

Beneficiar:  Comp.Administrativ-IEEI. 

Sursa de finanţare: VP-IEEI.   

Date de identificare care se vor completa pe factură: Cod fiscal: 4701606, Cod IBAN: RO17TREZ23F650601200109X, Trezoreria Iaşi. 

NR. Cod CPV/ 

DENUMIREA MATERIALELOR CANT. 

Preţ unitar Valoare totală 

Crt.   /Nr.lot. 
(lei/U.M. 

fără T.V.A.) 
(lei/fara T.V.A.) 

1 
42623000-9 

LOT 1 

Freza zapada tip SNL824R „sau echivalent” cu Motor 
Briggs&Stratton 750 Snow Series TM „sau 
echivalent”, Putere motor 5,5C; in 4 timpi, pe 
benzina, cu posibilitate de dirijare in directia dorita a 
jetului de zapada; capacitate cilindrica 
163cm3;pornire manuala la sfoara, numar viteze 6 
inainte +2 inapoi; capacitate de curatare 500-
1500m2/h, greutate 70kg, cu  ulei de rezerva 0.6l, 
service autorizat in garantie min.1 an si postgarantie . 

1 buc. 
 

 

TOTAL fără TVA:  

TVA (19%)  

TOTAL CU TVA:  

   FURNIZOR ACHIZITOR 

S.C.  ……………. S.R.L.         UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 

 
……….., 

RECTOR 

....... Prof.univ.dr.ing. DAN CAŞCAVAL 

 
 
 

 
 

 
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV 
 Jr.& dr.ec. PETRU CONDREA 

  
 

 DIRECTOR ECONOMIC 
VIZĂ,CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU 

 Ec. MARIANA CRIVOI 

 VIZAT OFICIUL JURIDIC 
Jr. MIRELA TROIA 

 
 

Administrator Sef Facultate, 
 Ing.Camelia NISTOR 

 
 

RESPONSABIL ACHIZIŢIE, 
adm.Cristina POPOVICI 

 


