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CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE 
Nr._______ din _____________ 

1. Părţi contractante: 
Între 
 
Autoritatea contractanta: Institutul de Boli Cardiovasculare ,, Prof. Dr. George I.M. Georgescu ’’ Iaşi  , cu sediul in Iasi, B-
dul Carol I, nr.50, codul fiscal 8615184, cont RO95TREZ4065041XXX000720, deschis la Trezoreria Iaşi,  reprezentata 
prin Manager. Prof. Dr. Grigore TINICA,  in calitate de Achizitor, şi  
 
__________________ (denumirea operatorului economic), adresa ___________________________, telefon/fax 
___________ / ___________, număr de înmatriculare ___________, cod fiscal _________, cont 
________________________, deschis la (trezorerie,banca) ___________________, reprezentată prin 
_______________(denumirea conducatorului), funcţia _________________,in calitate de Furnizor,  
 

 A intervenit prezentul contract  ca urmare a procedurii de negociere fara publicare a unui anunt nr._________ 
. 

2. Obiectul şi preţul contractului 
2.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze Institutului de Boli Cardiovasculare ,, Prof. Dr. George I.M. Georgescu” 

Iaşi pe baza de comanda ferma, produsele care fac obiectul contractului, în perioada convenita şi în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Cantitatea totala poate fi majorata cu 10% din cantitatea contractata initial, 

2.2. - Institutul, in calitate de achizitor se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de furnizare. 

2.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor conform Anexei 1, 
este de __________RON, din care T.V.A._______ RON. 

 
3. Durata contractului 

3.1  - Prezentul contract este valabil pana la data de __________ cu posibilitatea prelungirii cu 30 de zile, prin 
act aditional. 

3.2 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele de la data intrarii in vigoare a contractului, şi respectand 
termenele de livrare inscrise pe comenzile transmise de achizitor. 
 
4. Definiţii 

4.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract de achizitie publica - contractul cu titlu oneros, incheiat in scris intre autoritatea contractanta, pe de o parte, si 
operatorul economic, pe de alta parte, avand ca obiect furnizarea de produse in sensul Legii nr.98/2016. 
b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract subsecvent ;  

- furnizor  –  ________________  
- achizitor –  Institutul de Boli Cardiovasculare ,, Prof. Dr. George I.M. Georgescu ’’ Iaşi   

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 –bunuri cuprinse în anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă prin contract să-i furnizeze 
achizitorului; 
e) servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi: transportul, 
asigurarea, instalarea, punerea in funcţiune, asistenta tehnica in perioada de garanţie înlocuirea şi orice alte asemenea 
obligaţii care revin furnizorului prin contract; 
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea 
tehnică; 
g) 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. 
h) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
i) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu 
putea fi prevăzut în 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, embargo, 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. 
k)clauza specifica-cea specificata in contract, restul sunt clauze obligatorii. 
 
5. Aplicabilitate 

5.1. - Contractul intră în vigoare la data semnarii si este valabil pana la __________. 
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6. Documentele contractului (clauza specifica) 

6.1. - Documentele contractului sunt: 
 a) propunerea tehnica si propunerea financiara a furnizorului 

b) caietul de sarcini din documentatia de atribuire; 
c) alte anexe la contract, dupa caz. 
 

7. Standarde 

7.1. - Produsele furnizate în baza contractului incheiat intre furnizor si achizitor vor respecta standardele prezentate de 
catre furnizor în propunerea sa tehnică şi cele prevăzute în caietul de sarcini. 
7.2. - Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte 
reglementări autorizate în Romania. 
 
8. Drepturi de proprietate intelectuală 

8.1. - Furnizorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din 
încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate. 
 
9. Recepţie, inspecţii şi teste in cadrul contractului incheiat intre furnizor si achizitor 

9.1. – Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificaţiile din oferta si anexele acesteia (forma, producatorul etc.), din confirmarea comenzii 
(cantitatea), din prospecte si indicatii (respectarea conditiilor de pastrare si transport, ambalare, etc.), din contractul de 
furnizare (termenul de valabilitate etc.), din avizul de insotire a marfii sau din alte documente aferente acestui contract 
impreuna cu legislatia in vigoare, precum si conformitatea cu mostra depusa si păstrata la achizitor, după caz. 
9.2. - (1) Achizitorul va incheia cu furnizorul un proces verbal de receptie de fiecare data cand se face o livrare. 
         (2) Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru 
efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
9.3. - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a 
produselor. 
9.4. - 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. 

9.5. - 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. 
9.6. – Furnizorul are obligaţia asumării garanţiilor sau a altor obligaţii prevăzute în contract. 
 
10. Ambalare şi marcare 

10.1. - (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 formă de cutii furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, 
distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare în toate punctele de tranzit. 
10.2. - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict legislaţia in 
vigoare. 
 
11. Livrarea produselor şi documentele care le însoţesc  

11.1. - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor in baza comenzii transmise de  
achizitor.  
11.2 - Termenul de livrare va fi trecut pe comanda transmisă de achizitor. 
11.3 - Furnizorul are obligatia de a respecta termenul de livrare trecut pe comanda transmisă de achizitor. 
11.4. - (1) La expedierea produselor furnizorul are obligaţia de a comunica în scris printr-o adresa de informare  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) factura fiscala; 
b) avizul de expeditie; 
c) certificatul de calitate / certificatul de valabilitate (garantie); 

11.5. - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după recepţie, prin 
semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
 
12. Asigurări 

12.1. - Furnizorul are responsabilitatea de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau 
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, pana in momentul in care acestea sunt receptionate 
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de catre achizitor. Dupa incheierea procesului verbal de receptie, responsabilitatea cu privire la asigurarea produselor 
trece in sarcina achizitorului. 
 
13. Transport 

13.1. - Furnizorul are obligaţia de a asigura şi de a plăti transportul încărcăturii până la destinaţie. 
 
14 Calitatea produselor 

14.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt conforme cu specificatiile tehnice si 
fara nici un defect sau viciu ascuns, precum si conforme cu mostrele prezentate anterior încheierii contractului (daca a 
fost cazul). 
14.2 - Furnizorul are obligatia de a livra produsele insotite de manualul de instructiuni in limba romana. 
14.3 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile aferente furnizării 
produselor, fără a modifica preţul contractului. In acest sens, furnizorul va asigura service gratuit pentru produsele livrate 
pentru intervalul cat acestea se afla in garantie (minim 12 luni) iar ulterior acestei perioade, va putea asigura service 
contra cost. 
14.4. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în 
conformitate cu calitatea produselor. 
14.5. - La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în 48 de ore sau intr-o perioada 
convenita de comun acord intre parti, fără costuri suplimentare pentru achizitor si de a solicita testarea produselor in 
prezenta sa. 
 
15. Perioada de valabilitate si inlocuirea produselor 

15.1. – Daca in momentul receptiei produselor termenul de valabilitate ramas al acestora este mai mic de 6 luni, 
achizitorul poate respinge produsele livrate a caror perioada de valabilitate ramasa este mai mica de 80% din perioada 
totala de valabilitate.  
15.2. – Furnizorul are obligaţia de a avea in depozitele sale o cantitate cel puţin egala cu cantitatea de produse ce 
trebuie livrate intr-o perioada de doua luni.  
 
16. Modalităţi de plată 

16.1 Achizitorul va efectua platile in RON catre furnizor in termen de până la 60 de zile de la data efectuarii receptiei.    
16.2.  În situația lipsei de fonduri a institutului sau dacă finanțarea este virată cu întârziere în conturile de disponibilități 
ale IBCV, sau din alte motive neimputabile achizitorului, plata se va efectua în mod eşalonat, conform unei înțelegeri 
scrise agreată de ambele părți de comun acord. (clauza specifica) 

 
17. Actualizarea preţului contractului  

17.1. – Achizitorul plateste furnizorului pentru valoarea cantitatii comandate si receptionate la preturile din propunerea 
financiara, anexa la contractul subsecvent.Pe perioada derularii contractului preturile raman nemodificate. (clauza 
specifica) 

 
18. Amendamente 

18.1. - Vor fi acceptate numai produsele cu denumirile si cantitatile mentionate de catre furnizor in propunerea tehnica. 
Daca furnizorul nu mai poate livra produsele conform ofertei sale este obligat sa anunte imediat achizitorul si se va rezilia  
contractul pentru aceste produse. Achizitorul va putea lua decizia de continuare a contractului numai in conditiile in care 
furnizorul propune un nou produs dar care sa respecte toate caracteristicile primului (conform clasificarii produselor dupa 
originea lor prezentata in Documentatia de atribuire a ofertei si un pret, in echivalent euro, cel mult egal cu pretul in euro 
din oferta financiara - cursul la care se va calcula echivalenta leu-euro va trebui sa fie la data in care se face solicitarea 
inlocuirii produsului). 
18.2 – In pret sunt  incluse cheltuieli de transport pana la destinatia finala, instalarea, montarea produselor, punerea in 
functiune, instruirea personalului pentru utilizarea aparaturii si autorizarea pentru functionare. 
18.3 - Produsele vor fi livrate si montate la sediul achizitorului. Utilajele vor fi insotite la livrare de declaratia de 
conformitate data de producator sau certificatul de omologare, cartea tehnica si manualul de instructiuni traduse in limba 
romana. 
18.4 - Se  vor respecta de catre furnizor masurile de protectie a  muncii. 
 
19. Subcontractanţi 

19.1. - Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii 
desemnaţi. 
19.2. - (1) Furnizorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a 
semnat contractul cu achizitorul. 
           (2) Lista cuprinzând subcontractanţii, cu datele de recunoaştere a acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia 
se constituie în anexe la contract. 
19.3. - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
           (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din 
contract. 
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19.4. - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 

 
20. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

20.1. - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul subsecvent de furnizare în perioada/perioadele stabilite si de a 
onora comenzile la termenul de livrare trecut pe comanda transmisă de achizitor. 
20.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, din motive obiective, furnizorul nu poate respecta termenele de livrare 
stabilite,  termenul de livrare trecut pe comanda transmisă de achizitor, sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia 
de a notifica, cu minim 10 zile inainte de data livrarii, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate, se 
face cu acordul părţilor. 
20.3. - Cu excepţia prevederilor referitroare la forta majora şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o 
prelungire a termenului de livrare/prestare,  întârzierea în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a denunta 
unilateral contractul şi de a solicita daune interese. 

 
21 Dobânda penalizatoare şi  daune-interese 

21.1 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen, acesta va plăti o dobândă penalizatoare stabilita la 
nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 8 puncte procentuale (conform OG nr. 13/2011 si Legii nr. 72/2013) pentru fiecare 
zi de întârziere, pentru sumele neachitate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei, numai dacă furnizorul si-a îndeplinit 
obligațiile contractuale. Dobânda penalizatoare nu este datorată în cazul în care achizitorului nu-i este imputabilă 
întârzierea la plată. 
21.2 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract 
la termenele stabilite, acesta se obligă să plătească achizitorului  dobanda penalizatoare stabilita la nivelul ratei dobânzii 
de referinţă plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea neexecutată, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiei. 
 
22. Rezilierea contractului 

22.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a 
cere rezilierea contractului de furnizare şi de a pretinde plata de daune-interese. 
22.2. - 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. 
22.3. - În cazul prevăzut la clauza 24.2 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
22.4. - In caz de insolvență, dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizaţiei de funcţionare a unuia din 
contractanţi,prezentul contract va fi reziliat deplin drept,caz în care contractul va fi considerat nul, părţile însă fiind ţ inute 
a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenţiei cauzei de reziliere. 
 
23. Cesiunea 

23.1. – Va fi permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina 
partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial, conform prevederilor art.24 din legea 279/2011, şi nu 
va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate. 
 
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. - 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. 
24.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, 
producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
24.5. - 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 dintre 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 d irecte, orice 
neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
25.2. - Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, litigiul va fi dedus judecarii de catre instantele judecatoresti competente din 
Romania. 
 
26. Garantia de buna executie 

26.1 Furnizorul se obliga sa constituie garanţia de buna executie conform prevederilor art.38 din HG nr. 395/2016, în 
toate cazurile în care valoarea contractului  depăşeşte valoarea prevăzută de art. 7 alin.1 din Legea nr. 98/2016. 
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26.2 Garanţia de buna execuţie in cuantum de 2% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Modul de constituire 
a garantiei de buna executie a contractului subsecvent de furnizare in conformitate cu prevederile art.39 din HG nr. 
395/2016. 
        
27. Limba care guvernează contractul 

27.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
28. Comunicări 

28.1. – Furnizorului va desemna o persoana de contact, responsabila cu derularea contractului. 
28.2. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie sa fie transmisă în 
scris prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

                (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în momentul primirii. 
 
29. Legea aplicabilă contractului 

29.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.         
 

 Părţile au înţeles sa încheie astăzi, _________ prezentul contract subsecvent de furnizare produse, la Iasi, în 
doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 
 

 
                    ACHIZITOR,                                                                             FURNIZOR, 
         Institutul de Boli Cardiovasculare                                             
„Prof. Dr. George I.M. Georgescu ” Iaşi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                                                                                                                                                                                     


