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CONTRACT DE FURNIZARE 
nr. ________/______    ____.12.2021 

 
 
 

1. Preambul 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare între: 
 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEŢUL CLUJ prin Consiliul Judeţean 

Cluj, cu sediul în Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 106, cod poştal 400609, telefon: 0372 
640060, Fax: 0372 640074, www.cjcluj.ro, e-mail: cjc@cjcluj.ro, cod fiscal 4288110, cont 
deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, RO 36TREZ24A545000710130X  reprezentat legal prin 
Președinte – ALIN TIŞE, în calitate de achizitor,  pe de o parte  

 
şi  

……………………………………………………………………………………………………………………. cu sediul în localitatea 
…………………………………………………….., telefon: ………., E-mail: …………………….., cod fiscal: ……………………. număr 
de înregistrare la Registrul Comerţului …………………………., c o n t  ……………………, deschis la 
TREZORERIA ………………………, reprezentată legal prin ................................................, în calitate de 
furnizor, pe de altă parte. 
 

 
 2. Definiţii 
 2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 
contract; 
d. produse –sunt 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 activităţi legate de furnizarea 
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, 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. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă 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; 
i. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
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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. 
 
 4. Obiectul contractului   
 4.1 Furnizorul se obligă să livreze ……………………………………………, având specificațiile și 
caracteristicile solicitate în caietul de sarcini, cu respectarea propunerii tehnice, în termenul 
convenit la punctul 9.2, astfel cum sunt definite în oferta tehnică anexată, care face parte 
integrantă din prezentul contract. 
 4.2 Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească 
Furnizorului produsele furnizate, din bugetul autorităţii contractante, în contul bancar al 
furnizorului. 
 

5. Preţul contractului 
5.1 Prețul contractului pentru produsele livrate este de ......................., la care se adaugă 

TVA, conform actelor normative în vigoare la data recepţionării facturii. 
 5.2 Achizitorul se obligă să plătească produsele integral, in termen de maxim 30 de 
zile de la semnarea Procesului - Verbal de Recepție si inregistrarea facturii fiscale emise de 
furnizor. 
 

6. Durata contractului 
6.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte și 

este valabil până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.  
6.2 Termenul de livrare este de maxim 10 zile de la data semnarii contractului.  
 

 7. Executarea contractului.  
7.1 Executarea contractului începe de la data primirii comenzii. 
 

 8. Documentele contractului 
 8.1  Documentele contractului sunt: 

- documentația de atribuire 
- propunerea financiară; 
- propunerea tehnică; 
-alte documente ȋn legătură cu obiectul contractului. 

 
 9.  Obligaţiile furnizorului 
 9.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică.  
 9.2 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termen de maxim 10 de zile de la 
data emiterii comenzii, ulterior semnării contractului de către ambele părti. De asemenea, 
furnizorul se obligă să emită factura aferentă produselor la data admiterii recepţiei şi va fi 
înmânată Achizitorului conform art. 15.3 din prezentul contract.      
            9.3 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 legatură cu produsele 
achiziţionate, şi 
 ii). daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea ofertei înaintate de furnizor în 
conformitate cu cerinţele caietului de sarcini întocmit de către Achizitor. 
 
 10.  Obligaţiile achizitorului 
 10.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele. 
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 10.2 Achizitorul  se obliga sa plăteasca  Furnizorului  produsele furnizate, din bugetul 
autorităţii contractante, prin  OP, în  contul  bancar al  Furnizorului, în  maxim  30  de  zile 
de la semnarea Procesului-Verbal de Recepție si inregistrarea facturii fiscale emise de 
furnizor. 
 
 11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute 
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul 
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din preţul contractului pentru fiecare 
zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 

11.2.Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la recepționarea 
acestora, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0, 1% din 
plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât contravaloarea 
facturii.  
 11.3. 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. 
 11.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia 
ca această anulare 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. 
 
 12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
 12.1  Fără garanție. 
  

13. Recepţie, inspecţii şi teste 
 13.1 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi testa produsele 
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexe la contract. 
 13.2  Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei finale (calitative) se vor face la locaţia de 
livrare, recepţia  calitativă şi cantitativă se va finaliza cu încheierea procesului verbal de 
recepţie.  
 13.3 Dacă produsele inspectate sau testate nu corespund specificaţiilor, Achizitorul 
are dreptul să le respingă, iar Furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia: 
 a) de a înlocui produsul/produsele refuzate; sau 
 b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă 
specificaţiilor lor tehnice. 
  
 14. Ambalare şi marcare 
 14.1 Nu este cazul. 
 
 15.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
 15.1 Furnizorul are obligaţia de a livra produsele care fac obiectul contractului la 
adresa specificată de achizitor, în documentația de atribuire, respectiv la sediul  Consiliului 
Judetean Cluj - DADPP. 
 15.2 Furnizorul va transmite Achizitorului următoarele documente care însoțesc 
produsul la livrare: 

• manuale de exploatare in limba romana 
• certificat de garantie 
• certificat de conformitate 
• factură  fiscală; 
• certificat de omologare sau cartea de identitate emisa de RAR  
• numere de inmatriculare provizorii 
• Asigurare RCA valabila minim 90 zile de la data livrarii 
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 15.3 Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau 
total se face dupa recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantii Achizitorului a 
procesului-verbal de recepție. 
 15.4  Livrarea  produsului  se  consideră încheiată în momentul în care sunt 
îndeplinite  prevederile clauzelor  privind recepţia  produselor. 
 
 16. Conditii de garanţie, service si asistenta tehnica 
 16.1 Perioada de garanţie acordată produsului va fi de 3 ani de zile de la data semnării 
procesului verbal de recepţie. 
 16.2 Garanţia produselor conform caietului de sarcini. 

16.3 În perioada de garanție, furnizorul isi va indeplini obligatiile conform caietului de 
sarcini. 
 
 17. Ajustarea preţului contractului 
 17.1 Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor 
Furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
 17.2 Preţul contractului este ferm pe toata durata de derulare a contractului. 
 
 18. Amendamente 
 18.1 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. 
 
 19. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
 19.1 Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada 
convenită, respectiv termenul de livrare. 
 19.2  Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Furnizorul nu respectă termenul de 
livrare sau de prestare a serviciilor, acesta  are  obligaţia  de  a  notifica Achizitorul  cu cel  
puţin  5 zile  înainte. Modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate prin termenul de 
livrare se face cu  acordul parţilor, prin act adiţional. 
 19.3 În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
livrare, orice întarziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita 
penalităţi Furnizorului. 
 
 20. Forţa majoră 
 20.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
 20.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract , pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
 20.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la apariţia acesteia . 
 20.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părti, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor . 
 20.5 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  drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.  
 
 21. Cesiunea 
 21.1 Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract.   
Cesiunea obligaţiilor născute în sarcina părţilor contractante, nu este permisa. Cesiunea nu 
va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia  sau orice alte obligatii 
asumate prin contract. 
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22. Soluţionarea litigiilor 
 22.1 Achizitorul şi Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu 
îndeplinirea contractului. 
 22.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea tratativelor, achizitorul şi furnizorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Romania.  
 
             23.  CLAUZĂ STANDARD PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 
23.1. Părţile trebuie să respecte normele si obligaţiile impuse de dispoziţiile în vigoare,  
privind protecţia datelor cu caracter personal. 
23.2. Părţile sunt conştiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se 
aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei 
persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în 
Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părţile confirmă 
respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la: 
 • capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea 

sau transferul informaţiilor personale, 
 • informarea în caz de breşă de date a tuturor destinatarilor relevanţi, într-un interval 

maxim de 72 ore şi, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în 
care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenţia acestuia, 

 • îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu 
Regulamentul 679/2016. 

  23.3 Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au 
încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării. Orice prelucrare suplimentară sau în alt 
scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părţi. De 
asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată 
la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului. 

  23.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părţi nu pot deveni accesibile sau 
comunicate unor terţe părţi neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare într-un alt 
mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice şi în special organizatorice 
necesare, în ceea ce priveşte obligaţiile asumate prin această clauză: 

 • vor împiedica persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de prelucrarea 
datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal; 

 • vor preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor de prelucrare a datelor; 
 • se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a 

datelor au acces numai la datele la care au drept de acces şi că datele cu caracter 
personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizaţie în cursul 
prelucrării sau utilizării şi după stocare; 

 • se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau 
eliminate fără autorizaţie în timpul transmiterii electronice sau transportului şi că este 
posibil să verifice şi să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze 
transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor; 

 • se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă şi de către cine au fost introduse, 
modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a 
datelor; 

 • se vor asigura că, în cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, 
datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contract încheiat între Părţi; 

 • se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau 
pierdere accidentală; 

 • se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat. 
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24.  CARACTERUL CONFIDENȚIAL  AL  CONTRACTULUI  
24.1. O parte contractanta nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 
a)  de a face cunoscut clauzele contractuale, documentele sau orice prevedere a 

acestuia, angajaţilor săi sau ai unei terţe părţi, în afara acelor persoane direct implicate în 
îndeplinirea Contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de 
derulare a Contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile Contractuale. 

             24.2. În cazul în care nu se va respecta regimul de confidenţialitate asupra 
informaţiilor şi documentelor, partea culpabilă va achita contravaloarea daunelor materiale 
provocate, echivalent cu prejudiciul real produs celeilalte părţi.  
 24.3. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea 
Contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii 
necesare în vederea îndeplinirii Contractului. 
 24.4. O parte Contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de 
informaţii referitoare la Contract dacă: 
a) informaţia era cunoscută părţii Prestatoare înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă  
parte Contractantă; sau 
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 
Prestatoare pentru asemenea dezvăluire; sau 
c) partea Contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia, sau se impune 
în vederea îndeplinirii operaţiunilor societăţii faţă de autorităţi, instituţii financiare sau terţi 
cu atribuţiuni în derularea Contractului. 
            24.5. Accesul persoanelor la informaţiile din Contract se realizează cu respectarea 
termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la 
informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste 
informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit 
legii. 
 25. Limba care guvernează contractul  
 25.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
 26. Comunicări 
 26.1   (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. 
 26.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
  

27. Rezilierea contractului 
 27.1 În cazul neexecutării obligaţiilor asumate, contractul se reziliază de drept, fără 
punere în întârziere, acţiune ȋn justiţie şi fără nicio altă formalitate. 
  

28. Legea aplicabilă contractului 
 28.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
  

Părţile au înţeles să încheie azi, ..............................., prezentul contract în două exemplare 
originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.      

 
 

ACHIZITOR 
  JUDEŢUL CLUJ 

          FURNIZOR 


