
ANEXA 2  
 
 

 MODEL CONTRACT DE FURNIZARE 
nr. ..................... data ................ 

 
Preambul 
   În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Raportului procedurii de atribuire 
nr. ……………../…………………., avand ca obiect “Furnizare produse de cur ţenie > cod 
CPV: 39831240-0”, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între : 

ORAŞUL OCNA MUREŞ cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, jud. Alba, tel. 
0258871257, fax. 0258871217, e-mail: ocnamures2005@yahoo.com , nr. Înreg. 37/1 din 
26.08.1993, CUI 4563228, cont: …………………………………. deschis la Trezoreria Aiud, 
reprezentată de primar Jur. Vinţeler Silviu, în calitate de achizitor 
şi  

S.C. ............................................  din  ........................., str......................................, nr......, 
jud. .................,  telefon/fax ....................................................... număr de înmatriculare 
...................................................cod fiscal................................... cont (trezorerie, bancă) 
__________________________________ deschis la ________________ reprezentat prin 
________________________________ avand  funcţia de ................................... 
în calitate de furnizor. 
 
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 - 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 activităţi 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 si 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 interpreaţi conform  INCOTERMS 2000 – Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC). 
i. 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. 
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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; 

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 principal al contractului 
4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze < Produse de cur ţenie > cod CPV: 39831240-0 – 
produse de curăţenie, conform anexei 1.  
4.2. - În interiorul perioadei de valabilitate a contractului, cantităţile de produse pot fi modificate, 
în funcţie de necesitaţi, fără a se modifica preţul unitar/ produs. Suplimentarea cantităţilor de 
produse, precum şi a valorii acestuia, se va face prin act adiţional, cu condiţia existenţei în buget 
a sumelor necesare.  
4.3 - 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, este ................... lei,  la care se adaugă 

......................... TVA. 
5.2. Preţul contractului este ferm pe toată perioada contractului. 
5.3. Preţul produsului include si  transportul de la depozitul furnizorului la sediul achizitorului. 
5.4. Plata se va face în termen de maxim 30 zile de la data depunerii facturii la Achizitor, dar 
numai cu condiţia recepţionării produselor. 
 
6. Durata contractului 

6.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada de un an, începând cu data semnării lui. 
6.2 Prezentul contract încetează să producă efecte după achitarea obligaţiilor fiecăreia dintre 
părţile contractante. 
 
7. Executarea contractului 
7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie.  
 
8. Documentele contractului 

8.1  - Documentele contractului sunt: 
- oferta furnizorului 
- documentaţia de atribuire a contractului 
- anexa 1 
- documentul de constituire a garanţiei de bună-execuţie 
 
9.  Obligaţiile principale ale 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 3 zile de la data primirii comenzilor 
de livrare. 
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 caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor. 
 

10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 
10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de 
la emiterea facturii de către acesta.  
 
11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a percepe penalităţi. Rata dobânzii 
penalizatoare este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculată la valoarea contractului. 
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onoreaza facturile în termenul de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a solicita penalităţi. Rata dobânzii 
penalizatoare este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculata asupra valorii rămase de 
achitat. 
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, 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 oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată furnizorului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că 
această renunţare 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 executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 

12. Recepţie, inspecţii şi teste 
12.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a 
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din oferta furnizorului. 
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
12.2 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face 
la destinaţia finală a produselor .  
12.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul 
are dreptul sa 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.   



12.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca 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. 
12.5 - Prevederile clauzelor 12.1-12.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării 
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.  
 
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
13.1 Furnizorul are obligaţia de a livra produsul eşalonat  în funcţie de necesarul solicitat de 
achizitor prin comandă scrisă (prin fax sau mail). 
13.2 Livrarea se va face în termen de maxim 3 zile de la lansarea comenzii scrise de către 
achizitor. 
13.3 Livrarea se va face la sediul Achizitorului. 
13.4  (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 încarcare şi locul de descărcare. 

       (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele: 
 certificate de calitate/conformitate 

       -    certificat de garanţie 
-     avize de însoţire a mărfii 
 factura fiscală 

13.5 - Certificarea de către achizitor a faptului ca 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. 
13.6 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor privind recepţia produselor.  
 
14. Asigurări 
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva 
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de 
termenul comercial de livrare convenit.  
 
15. Perioada de garanţie acordată produselor 
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, 
nefolosite, de ultimă generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi 
structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele 
furnizate prin contract nu vor 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 ca acestea vor funcţiona în 
condiţii normale de funcţionare. 
15.2 - (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 acestora la 
destinaţia finală. 
15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 



15.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 
de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor, în termen 
de 30 de zile de la înregistrarea sesizării. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le 
înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data 
înlocuirii produsului.  
15.5 - Dacă furnizorul, după 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. 
 
16. Amendamente  
16.1 - 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. 
 
17. Întarzieri în îndeplinirea contractului 
17.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în termenul prevazut la art. 
13(2). 
17.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul prevazut la art. 
13(2) acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea termenului de 
furnizare  se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
17.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de execuţie, 
orice intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
furnizorului. 
 
18. Forţa major  
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 
18.4 - 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. 
18.5 - 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 din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
19. Soluţionarea litigiilor 
19.1 - 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 legatură 
cu îndeplinirea contractului. 
19.2 - 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 de către instanţele judecătoreşti din Romania.  
 



20 Limba care guverneaz  contractul 
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
21. Comunic ri 
21.1 - (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. 
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
22. Legea aplicabil  contractului 
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie azi ______________ prezentul contract în două exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte.     

 
 
 
 

                                    Achizitor                                  Furnizor 
                         PRIM RIA OCNA MUREŞ                                S.C.  
................................................. 
                                 PRIMAR,                                                                               
ADMINISTRATOR, 
                                                                                           
 
 
Anexa 1 la contractul de furnizare nr............... din ......................  
 

Descriere produs UM Cantitate 
estimat  

Preţ / 
u.m 

Preţ total 

S pun lichid cu pompiţă 500 ml, diverse arome bucată 12   

Rezerv  s pun lichid flacon 5L, diverse arome bucată 5   
Gel igienizant pe baza de clor 5L - asigură o buna 
igienizare chiar şi pe suprafete verticale. Curata 
mizeria, petele de mucegai şi îndepartează mirosurile 
neplăcute. Caracteristici: Culoare: OPALESCENT, 
Parfum: LAMAIE 

bucată 2 

  

Detergent pentru gresie şi faianţ , detergent lichid 
intens parfumat, fără clor sau alt înălbitor, solubil în 
apa, 5L 

bucată 2 
  

Detergent manual 5 kg  bucată 1   
Soluţie pentru cur ţat pardoseli parchet 5L - 
detergent lichid, intens parfumat, destinat curăţării 
parchetului, fără alergeni, solubil în apă, cu uscare 
rapidă 

bucată          3 

  



Praf de cur ţat abraziv 500g,  bucată 3   
Soluţii de sp lat geamuri, cu pompiţă, pe bază de 
alcool, cu acţiune rapidă, slab spumant, degresant 
puternic, 750ml 

bucată 5 
  

Soluţii pentru cur ţat mobila, anti praf, din ceară 
diluată şi substanţe de îngrijire şi curăţare, 300ml  bucată 5 

  

Alcool sanitar 500 ml bucată 4   

Perie WC cu suport plastic pt. susţinerea periei bucată 20   

M turi plastic, cu fir mediu şi coadă de lemn, 1,25m bucată 4   
Matura sorg cu coada lemn Confectionata din sorg 
natural, intr-un fascicul alungit, pe o latime maxima. 
Coada din lemn, lungime exterioara 850 mm 
Lungime totala: 1350 mm 

bucată 3 

  

F raş PVC, cu lamelă de cauciuc, dimensiuni: 
lăţime=260 mm, lungime =180 mm. Lungime mâner 
MINIM 90 mm 

bucată 4 
  

Coad  de lemn filetat  pentru mop şi perii, 1,25m bucată 2   
Rezerv  mop din bumbac 100% - cu suport de plastic 
prevăzut cu dispozitiv filetat pentru schimbarea 
rezervei, greutate masă textilă 250 gr. 

bucată 20 
  

G leat  cu storc tor pt. mop, fabricată din plastic, 
prevăzută cu mop şi storcător pentru mop, 
capacitate:10 l. 

bucată 6 
  

G leat  fabricată din plastic, capacitate: 5 l. bucată 2   

Colace cu capac WC mono, din plastic bucată 4   
Raclet  pentru cur ţat geamuri, cu burete, lamelă 
cauciuc şi coadă telescopică de metal, 2m  bucată 2 

  

Hârtie igienic  1 strat, hârtie din maculatură 100%, 
rolă 75g/mp, minim 40 buc/pachet pachet 20 

  

Saci menaj 35L, 70*50cm, negri, 50 buc/rolă rola 50   

ac Saci menaj 120L, 70*110cm, negri, 10 buc/rolă rola 20   
Lavete absorbante pentru toate tipurile de suprafeţe, 3 
buc/set 

set 12 
  

M nuşi protecţie (latex) menaj pudrate, mărime M, 
100 buc/pac 

pachet 2 
  

Dispenser prosoape pliate, tip zz, material plastic alb, 
vizor de nivel 

bucată 2 
  

Prosoape pliate tip Z, buc/set 250, set/bax 20, 
Lungime 23, Lățime 25 

bax 12 
  

Set de 12 prosoape de bumbac pentru vase. Utilizate 
pentru uscarea ușoară a vaselor sau a mâinilor ... Lot de 
3 x albastru și alb / 3 x roșu și alb  / 3 x galben și alb / 
3 x verde și alb Dimensiuni: 45x65cm  Material: 80% 
bumbac și 20% poliester 

set 1 

  



Bureţi vase – set de 3 bucăţi, 14,8x6,5x4 cm, material: 
spumă + abraziv 

set 12 
  

Burete sârm  – burete de sârmă spiral din inox bucată 6   

Perie paianjeni - Perie pentru îndepărtat pânze 
paianjen cu coadă telescopică de 1,65 m lungime. 
Realizată din plastic rezistent 

bucată 3 
  

Detergent pentru vase sub forma de lichid, ideal 
pentru spalarea manuala a vaselor. Ambalat intr-un 
recipient din plastic de 5 L. 

bucată 2 
  

Europubel  din plastic cu pedal  şi capac, folosită 
pentru colectarea deşeurilor. Capacitate: 80 litri, 
înălţime: 72 cm., lăţime: 49 cm, adâncime: 41 cm 

bucată 2 
  

TOTAL F R  TVA 
 

TVA 19% 
 

TOTAL CU TVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                    Achizitor                                  Furnizor 
                         PRIM RIA OCNA MUREŞ                                S.C.  
................................................. 
                                 PRIMAR,                                                                   ADMINISTRATOR, 
 
 
 
 
 


