
Model Contract de Furnizare 

Consumabile igiena si ingrijire personala 

Nr ............. din data ............ . 

Prezentul Contract de achizitie publica de produse, ( denumit in continuare ,,Contract"), s-a incheiat 
avand in vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si 
completarile ulterioare ( denumita in continuare ,,Legea nr. 98/2016"), precum ~i orice alte prevederi 
legale emise in aplicarea acesteia intre: 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI, 
HUNEDOARA, cu sediul in Deva, B-dul Iuliu Maniu nr.1 8, Judetul Hunedoara, telefon 
0254/233340, fax 0254/234384, cod fiscal 9819433 cont Trezoreria Deva 
R056TREZ24A680502580201X, R075TREZ24A680502580202X, reprezentata legal prin dna 
Geanina Marina lane, Director General, in calitate de "Autoritate contractanta", pe de o parte, 

SI 

[ .................................... ], cu sediul in: [ .......................... ], telefon: [ ...... .. ....... ], fax: 
[ ........................ ],e-mail:[ ..... . ..... .............. ], numar de inmatriculare [ .. .... ....... ... ],cod de 
inregistrare fiscala [ ................... ],cont IBAN nr. [ .............. ........ ], deschis la[ ................. ) 
reprezentata prin [ ........................ numele ~i prenumele reprezentantului/reprezentantilor legal(i) 
al/ai Contractantului], [ ...................... ........ ........ functia(iile) reprezentantului/reprezentantilor 
legal(i) al/ai Contractantului], in calitate de ~i denumita in continuare ,,Contractant", pe de alta parte, 
denumite, in continuare, impreuna, "Partile" ~i care, 

avand in vedere ca: 

• Autoritatea contractanta a derulat achizitia directa avand ca obiect achizitia de Consumabile 
igiena si ingrijire personala - Proiect ,,Venus - Impreuna pentru o viata in siguranta!", 

initiata prin publicarea in SEAP a Anuntului publicitar nr. [ ......................... .. ...... . .. ], 

• Prin Raportul procedurii de atribuire nr. [ ......... ...... ...... ..... .... ... ] din data de [ ............. ] 
Autoritatea contractanta a declarat ca~tigatoare Oferta Contractantului, 

[ ... ... .. ..................... ] 
au convenit incheierea prezentului Contract. 

1. DEFINITII 
1.1 in prezentul Contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
(a) Autoritate contractanta ~ i Contractant - Partile contractante. a~a cum sunt acestea numite in 
prezentul Contract; 
(b) Act Aditional - document prin care se modifica tennenii ~i conditiile prezentului Contract de 

achizitie publica/sectoriala de produse, in conditiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu 
modificarile si completarile ulterioare, respectiv Legii nr. 99/2016 pri vind achizitiile sectoriale cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Pagina 1 din 20 



( c) Caiet de Sarcini - anexa 1 la Contract care include obiectivele, sarcinile specificatiile $i 

caracteristicile Produselor descrise 1n mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii 

necesitatii Autoritatii/entitatii contractante, mentionand, dupa caz, metodele $i resursele care urmeaza 

sa fie utilizate de catre Contractant $i/sau rezultatele care trebuie realizate/prestate $i furnizate de catre 

Contractant, inclusiv niveluri de calitate, perfonnanta, proteqie a mediului, sanatate 

publica/sectoriala, siguranta $i altele asemenea, dupa caz, precum $i cerinte aplicabile Contractantului 

in ceea ce prive$te infonnatiile $i documentele care trebuie puse la dispozitia Autoritatii/entitatii 
contractante; 

( d) Cazul fortuit - Eveniment care nu poate fi prevazut $i nici impiedicat de catre eel care ar fi 
fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs. 

( e) Cesiune - intelegere scrisa prin care Contractantul transfera unei terte paf!i, in conditiile Legii 

nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Legii nr. 99/2016 cu modificarile si 

completarile ulterioare, drepturile $i/sau obligatiile detinute prin Contract sau parte din acestea; 

(f) Conflict de interese - orice situatie influentand capacitatea Contractantului de a exprima o 

opinie profesionala obiectiva $i impartiala sau care ii impiedica pe acesta, in orice moment, sa acorde 

prioritate intereselor Autoritatii/entitatii contractante, orice motiv in legatura cu posibile contracte in 

viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restrictii 

sunt, de asemenea, aplicabile oricaror Subcontractanti, actionand sub autoritatea $i controlul 

Contractantului, in conditiile Legii nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 

Legii nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care este aplicabil; 

(g) Contract - prezentul Contract de achizitie publica/sectoriala de produse care are ca obiect 

fumizarea [se precizeaza denumirea produselor ce vor fi achizitionate] ($i toate Anexele sale), cu titlu 

oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, incheiat in scris, intre Autoritatea contractanta 
$i Contractant, care are ca obiect furnizarea de Produse. 

(h) Contract de Subcontractare- acordul incheiat in scris intre Contractant $i un tert ce dobande$te 

calitatea de Subcontractant, in conditiile Legii nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 

respectiv Legii nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, prin care Contractantul 

subcontracteaza Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu prevederile Contractului; 

(i) Despagubire - suma, neprevazuta expres in Contractul, care este acordata de catre instanta de 

judecata ca despagubire platibila Partii prejudiciate in urma incalcarii prevederilor Contractului de 

catre cealalta Parte; 

(j) Dispozitie - document scris(a) emis(a) de Autoritatea contractanta in executarea Contractului 

$i cu respectarea prevederilor acestuia, in limitele Legii nr. 98/2016 cu modificarile si completarile 

ulterioare, respectiv Legii nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, $i a norn1elor de 
aplicare a acesteia; 

(k) Documentele Autoritatii/entitatii contractante - toate $i fiecare dintre documentele necesare in 

mod direct sau implicit prin natura Produselor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar fiira a se 

limita la: planuri, regulamente, specificatii, desene, schite, modele, date informatice $i rapoarte, 

fumizate de Autoritatea contractanta $i necesare Contractantului in vederea realizarii obiectului 

Contractului; 

(l) Durata de valabilitate a Contractului - intervalul de timp in care prezentul Contract produce 

efecte, respectiv de la data intrarii in vigoare a Contractului ~i pana Ia epuizarea conventionala, legal a 

sau stabilita de instanta de judecata a oricarui efect pe care 11 produce. Durata Contractului este egala 

cu durata de fumizare a Produselor, daca aceasta din um1a este neintrerupta. Durata Contractului este 

mai mare decat durata reala de fomizare a Produselor, daca aceasta din urma se intrerupe, din orice 

motiv, caz in care Durata Contractului cuprinde ~ i intervalele de timp in care furnizarea Produselor 
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este suspendata sau prelungita. Durata de fumizare a Produselor nu poate depa~i, ca tennen, limita 
termenului la care expira durata Contractului. 
(m) Contractu1 este considerat finalizat atunci cand contractantul: 

1. a realizat toate activitatile stabilite prin Contract ~i a prezentat toate Rezultatele, astfe1 cum 
este stabilit in Oferta sa ~i in Contract, 

IL a remediat eventualele Neconformitati care nu ar fi permis utilizarea Produselor de catre 
Autoritatea contractanta, in vederea obtinerii beneficiilor anticipate ~i indeplinirii obiectivelor 
comunicate prin Caietul de Sarcini; 

(n) Forta majora - eveniment independent de controlul Partilor, care nu se datoreaza gre$elii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului $i care face imposibila 

indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Parti ~i include calamitati, greve, sau alte perturbari ale 
activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie, fie declarate sau nu, blocade, insurectii, 
revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente 
civile, explozii $i orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Partilor ~i care 
nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de diligenta; 
( o) Intarziere - orice e~ec al Contractantului sau al Autoritatii/entitatii contractante de a executa 
orice obligatii contractuale in termenul convenit; 
(p) Lege - norma, reglementare cu caracter obligatoriu ~ i care se refera la legislatia romana dar ~i 
la Regulamente emise de CE $i, de asemenea, la obligatiile care decurg din tratatele la care este parte 
statul roman ~i orice alta Jegislatie secundara direct aplicabila din dreptul comunitar sau din 
jurisprudenta comunitara; 
( q) Luna - luna calendaristica ( 12 !uni/an); 
(r) Mij loace electronice de comunicare in cadrul Contractului - echipamente electronice de 
procesare, inclusiv compresie digitala, ~i stocare a datelor emise, transmise ~i, respectiv, primite prin 
cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice $i utilizate inclusiv pentru 
transmiterea Rezultatelor obtinute in cadrul Contractului; 
(s) Neconfonnitate (Neconfonnitati) - executia de slaba calitate sau deficiente care incalca 
siguranta, calitatea sau cerintele tehnice ~i/sau profesionale prevazute de prezentul Contract ~i/sau de 
Legea aplicabila ~i/sau care fac Rezultatele furnizarii produselor necorespunzatoare scopurilor 
acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul Contract ~i/sau de Legea aplicabila precum ~i orice 
abatere de la cerintele ~i de la obiectivele stabilite in Caietul de Sarcini. Neconfonnitatile includ atat 
viciile aparente, cat ~ i viciile ascunse ale Produselor care fac obiectul prezentului Contract; 
(t) Oferta - actul juridic prin care Contractantul ~i-a manifestat vointa de a se angaja, din punct 
de vedere juridic, in acest Contract de achizitie publica/sectoriala de Produse ~ i cuprinde Propunerea 
Financiara, Propunerea Tehnica precum ~i alte documente care au fost mentionate in Documentafia 
de Atribuire; 
(u) Penalitate - suma de bani stabilita procentual in Contract ca fiind platibila de catre una dintre 

Partile contractante catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contract, in caz de 
neindeplinire a unei parti a Contractului sau de indeplinire cu intarziere a obligatiilor, astfel cum s-a 

stabilit prin Documentele Contractului; 
(v) Personal - persoanele desemnate de catre Contractant sau de catre oricare dintre 
Subcontractanti pentru indeplinirea Contractului; 
(w) Pretul Contractului - Pretul platibil Contractantului de catre Autoritatea contractanta, in baza 
$i in confonnitate cu prevederile Contractului, a ofertei Contractantului $i a documentatiei de 
atribuire, pentru indeplinirea integrala $i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin Contract: 
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(x) Prejudiciu - paguba produsa Autoritatii/entitatii Contractante de catre Contractant prm 

neexecutarea/ executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor stabilite in sarcina sa, prin 

prezentul contract; 

(y) Proces-Verbal de Receptie a Produselor - documentul prin care sunt acceptate Produsele 

furni zate, intocmit de Contractant $i semnat de Autoritatea contractanta, prin care acesta din urma 

confirma fumizarea Produselor in mod corespunzator de catre Contractant $i ca acestea au fost 

acceptate de catre Autoritatea contractanta; 

(z) Receptia - reprezinta operatiunea prin care Autoritatea contractanta i$i exprima acceptarea 

fata de produsele fumizate in cadrul contractului de achizitie publica/sectoriala $i pe baza careia 

efectueaza plata; 

(aa) Rezultat/Rezultate - oricare $i toate informatiile, documentele, rapoartele colectate $i/sau 
pregatite de Contractant ca urmare a Produselor fumizate astfel cum sunt acestea descrise in Caietul 

de Sarcini; 

(bb) Scris(a) sau in scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus $i 

comunicat ulterior, stocat pe suport de hartie, inclusiv informatii transmise $i stocate prin Mijloace 

electronice de comunicare 1n cadrul Contractului; 

(cc) Standarde profesionale - cerintele profesionale legate de calitatea Produselor care ar fi 

respectate de catre orice Contractant diligent care poseda cuno$tintele $i experienta necesara $i pe 

care Contractantul este obligat sa le respecte in fumizarea tuturor Produselor incluse in prezentul 

Contract; 

( dd) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract $i care executa 

$i/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale Contractului ori indepline$te activitati care fac parte 

din obiectul Contractului, raspunzand in fata Contractantului pentru organizarea $i derularea tuturor 

etapelor necesare in acest scop; 

( ee) Termen - intervalul de timp in care Partile trebuie sa-$i indeplineasca obligatiile, astfel cum 

este stabilit prin Contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei 

zile a termenului $i se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul careia 

a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Autoritatiilentitatii contractante nu este luata in 

calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sarbatoare 

legala, o duminica sau o sambata, tennenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile 

lucratoare; 

(ff) Zi - inseamna zi calendaristica, iar anul inseamna 365 de zile; in afara cazului in care se 

prevede expres ca sunt zile lucratoare . 

2. Jnterpretare 
2.1. In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural, $i invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen 

feminin, $i invers, acolo unde acest lucru este permis de context. 

2.2. in cazul in care se constata contradictii intre prevederile clauzelor contractuale $i documentele 

achizitiei, se vor aplica regulile specifi ce stabilite prin documentele achizitiei. 

3. Obiectul Contractului 
3.1. Obiectul prezentului Contract ii reprezinta fumizarea de Consumabile igiena si ingrijire 
personala - Proiect ,,Venus - Impreuna pentru o viata in siguranta!", denumite in continuare 

Produse, pe care Contractantul se obliga sa le furnizeze in conformitate cu prevederile din prezentul 

Contract, Anexa nr. 1 - Propunerea tehnica, Anexa nr. 2 - Propunerea financiara, Anexa nr. 3 - Lista 

produse si cantitati, Anexa nr. 4 - Adresa de livrare 
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4. Preful Contractu/ui 
4.1. Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca Contractantului Pretul total convenit prin 
prezentul Contract pentru achizitie publica/sectoriala a Produselor, in suma de [ .............. . ........ ] 
[moneda] ([valoarea in litere][moneda]), la care se adauga TVA conform prevederilor legale. 
4.2. Preful contractului este stabilit conform cantitatilor, preturilor unitare si valorilor prevazute in 
Anexa 1. 

4.3. Pretul contractului de achizitie este ferm, exprimat in lei si neajustabil pe toata durata 
contractului. 

5. Durata Contractului 
5.1. Durata prezentului Contract incepe la data semnarii de catre ambele parti ~i se desra~oara 
pe o perioada de maxim 24 de I uni, respectiv pana la data de .... . ........ sau, dupa caz, Ia data 
indeplinirii obligatiilor contractuale in sarcina Partilor. 
5.2. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti. 
5.3. Produsele se vor livra conform comenzilor scrise de catre autoritatea contractanta astfel: se va 
emite prima comanda pentru jumatate din cantitate dupa semnarea contractului si o a doua comanda 
pentru jumatate din cantitate la 15 luni de la semnarea contractului. Livrarea produselor se va efectua 

pe cheltuiala fumizorului la sediul DGASPC Hunedoara din Deva, bd. Iuliu Maniu, nr. I 8, jud. 
Hunedoara. 

6. Documentele Contractului 
6.1. Documentele prezentului Contract sunt: 

(i) Propunerea tehnica, inclusiv, daca este cazul, clarificarile din perioada de evaluare - Anexa 
nr. I; 

(ii) Propunerea financiara , inclusiv, daca este cazul, clarificarile din perioada de evaluare - Anexa 
nr. 2; 

(iii)Lista produse si cantitati - Anexa nr. 3; 
(iv)Adresa de livrare - Anexa nr. 4; 
(v) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul - anexa nr ..... ; 
(vi)Acordul de asociere, daca este cazul - anexa nr .... ; 
(vii) Contractul de subcontractare, daca este cazul - anexa nr .. .... . 

7. Ordinea de preceden{a 
7.1. in cazul oricarei contradictii intre documentele prevazute la pct. 6, prevederile acestora vor fi 

aplicate in ordinea de precedenta stabilita conform succesiunii documentelor enumerate mai sus. 
7.2. in cazul in care, pe parcursul indeplinirii Contractului, se constata faptul ca anumite elemente 

ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Specificatiile tehnice, 
prevaleaza prevederile Specificatiile tehnice. 

8. Comunicarea intre Par{i 
8.1. Orice comunicare facuta de Parti va fi redactata in scris ~i depusa personal de Parte sau 
expediata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care 

asigura confirmarea primirii documentului. 

8.2. Comunicarile intre Parti se pot face ~i prin fax sau e-mail, cu conditia confitmarii in scris a 
primirii comunicarii . 
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8.3. in cazul in care expeditorul solicita confirmare de primire, aceasta trebuie sa indice aceasta 

cerinta in comunicarea sa $i sa solicite o astfel de dovada de primire ori de cate ori exista un termen 

limita pentru primirea comunicarii. In orice caz, expeditorul ia toate masurile necesare pentru a 

asigura primirea la timp $i in termen a comunicarii sale. 

8.4. Adresele la care se transmit comunicarile sunt urmatoarele: 

Pentru Pentru 

Autoritatea contractanta: 

Adresa: Bd. Iuliu Maniu, nr. 18 
Telefon/Fax: tel. 02541233340, 

fax 0254/234384 

Int. : 108 
E-mail: dgaspchd@gmail.com 

Persoana de contact: Alina Vladimirescu 

Contractant: 

Adresa: 

Telefon/Fax: 

E-mail: 

Persoana de contact: 

8.5. Orice document ( dispozitie, adresa, propunere, inregistrare, Proces-Verbal de Recepfie, 

notificare ~i altele) intocmit in cadrul Contractului, este realizat $i transmis, in scris, intr-o forma ce 
poate fi citita, reprodusa $i inregistrata. 

8.6. Orice comunicare intre Parti trebuie sa contina precizari cu privire la elementele de 

identificare ale Contractului (titlul $i numarul de inregistrare) $i sa fie transmisa la adresa/adresele 

mentionate la pct. 8.4. 

8.7. Orice comunicare Ia.cuta de una dintre Paryi va fi considerata primita: 
(i) la momentul inmanarii, daca este depusa personal de catre una dintre Paryi, 

(ii) la momentul primirii de catre destinatar, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu 
confirmare de primire, 

(iii)la momentul primirii confirmarii de catre expediter, in cazul in care comunicarea este Ia.cuta 

prin fax sau e-mail (cu conditia ca trimiterea sa nu fi intervenit intr-o zi nelucratoare, caz in 

care va fi considerata primita la prima ora a zilei lucratoare unnatoare ). 

8.8. Partile se declara de acord ca nerespectarea cerintelor referitoare la modalitatea de comunicare 

stabilite in prezentul Contract sa fie sanctionata cu inopozabilitatea respectivei comunicari. 

8.9. In orice situafie in care este necesara emiterea de notificari, in~tiintari, instructiuni sau alte 

forme de comunicare de catre una dintre Parti, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi 
redactate in limba Contractului ~i nu vor fi rejinute sau intarziate in mod nejustificat. 

8.10. Nicio modificare a datelor de contact prevazute in prezentul Contract nu este opozabila 
celeilalte Parti, decat in cazul in care a fost notificata in prealabil. 

9. fncepere, f11tiirzieri, Sistare 
9.1. Contractantul are obligajia de a incepe fumizarea Produselor in conformitate cu prevederile 

art. 5 .3 din prezentul contract. 

9.2. In cazul in care orice motive de 1ntarziere, ce nu se datoreaza Contractantului, sau alte 

circumstante neobi$nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea Contractului de catre 

Contractant, indreptatesc Contractantul de a solicita prelungirea perioadei de fumizare a Produselor, 

atunci Parfile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare $i vor semna un act aditional. 

JO. Derularea ~i monitorizarea contractului 
10.1. Contractantul va intreprinde toate masurile ~i actiunile necesare sau corespunzatoare pentru 

realizarea eel putin a performanjelor contractuale astfel cum sunt stabilite in Documentatia de 

atribuire. 
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10.2. Responsabilul de derularea contractului, din cadrul autoritatii contractante: Alina 
Vladimirescu - Responsabil servicii sociale Proiect Venus. 

11. Condifii de livrare 
11.1. Produsele se livreaza, incepand de la data semnarii contractului de catre ambele parti, conform 
comenzilor, si insotite de urmatoarele documente: 

Cerfrficat de calitate al produselor/ Declaratie de conformitate din partea furnizorului; 
Factura fiscala in original/ A viz de insotire a marfii; la intocmirea facturii, contractantul va 
respecta unitatea de masura si denumirea exacta a produsului conform prezentului contract. 
Instructiunile de transport, depozitare si manipulare. 

11.2. Termenul de livrare: perioada specificata in comanda primita de la Achizitor. 

11.3. Programul de acceptare si receptie cantitativa a produselor comandate si livrate este de luni -
vineri, in intervalul orar: 07:30-13:00. Contractantul are obligatia de a respecta acest program. 
11.4. Certificarea de catre Autoritatea contractanta a faptului ca produsele au fost livrate se face 

dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele 
emise de Contractant pentru Iivrare. 
11.5. Receptia cantitativa se va efectua la sediul unitatii beneficiare prin cantarire, masurare si 
numarare, in prezenta delegatului Contractantului. In ziua livrarii se va intocmi nota de receptie in 
baza urmatoarelor documente: factura fiscala/aviz de insotire a marfii, certificat de calitate/declaratie 
de conformitate din partea fumizorului. Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in 
care reprezentantul autoritatii contractante semneaza de primire pe factura/avizul de insotire a marfii, 
dupa ce prime~te toate documentele mentionate la 11.1. 
11.6. Autoritatea contractanta are dreptul sa controleze produsele pentru a se asigura ca ele sunt 
conforme cu specificatiile contractului, !ara costuri suplimentare suportate de catre autoritate. 
Controalele solicitate de catre autoritatea contractanta si locul unde se vor efectua, vor fi notificate in 
scris contractantului. 

11. 7. Produsele declarate de catre comisia de receptie ,,necorespunzatoare" (din pun ct de vedere 
cantitativ si calitativ) vor fi refuzate si retumate in vederea remedierii. Costurile legate de remedierea 
si livrarea produselor cade in sarcina Contractantului. Nu se admit neconcordante intre produsele 
livrate si factura; in cazul constatarii de neconcordante intre produsele receptionate si documentele 
insotitoare, se va intocmi un proces-verbal de constatare de diferente, care va fi semnat de comisia de 

receptie, gestionar si reprezentantul Contractantului. Produsele declarate "necorespunzatoare" vor fi 
retumate, iar eventualele probleme legate de cantitati se vor notifica in scris Contractantului, care 
trebuie sa inlocuiasca produsele ,,necorespunzatoare" sau sa remedieze problemele legate de cantitati, 
in tennen de 48 de ore de la solicitarea autoritatii contractante. 
11.8. Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile 
clauzelor de receptie produselor. 
11.9. Adresa Autoritatii contractante la care se vor efectua livrarile este prevazuta in Anexa 4. 

12. Termenul de garantie acordat produselor 
12.1. - Termenul de garantie al produselor este de 24 ]uni. 

12.2. - Autoritatea contractanta are dreptul de a notifica imediat Contractantului, in scris, orice 
plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu tennenul de garantie. 
12.3. - La primirea unei astfel de notificari, Contractantul are obligatia de a inlocui produsul in 
tennen de maxim 48 de ore, fara costuri suplimentare pentru Autoritatea contractanta. 
12.4. In cazul viciilor ascunse, in conditiile in care au fost respectate normativele in vigoare privind 
depozitarea, acestea vor fi sesizate in scris Contractantului, in termen de 6 ore de la constatarea lor; 
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Contractantul are obligatia ca, la solicitarea Autoritatii contractante, sa inlocuiasca integral lotul livrat 

(autoritatea contractanta urmand a preda mai putin cantitatea consumata), in termen de 48 de ore de 

la sesizare. 

12.5. - Daca Contractantul, dupa ce a fost in~tiintat, nu reu~e~te sa inlocuiasca produsele in perioada 

convenita, Autoritatea contractanta are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul ~i pe cheltuiala 

Contractantului ~i fiira a aduce niciun prejudiciu oricaror alte drepturi pe care Autoritatea contractanta 

le poate avea fata de Contractant prin contract. 

12.6. - Continuarea livrarilor de produse, care nu respecta termenul de garantie da dreptul autoritatii 

contractante de a rezilia unilateral contractul de furnizare. 

12.7. Toate produsele trebuie sa fie in termenul de garantie. Autoritatea contractanta poate respinge 

la livrare (receptie) produsele livrate al caror termen de garantie ramas de la data receptiei este mai 

mic de 80% din tennenul de garantie dat de producator. Autoritatea contractanta este in drept sa 

solicite in interiorul acestui termen, inlocuirea fiira costuri suplimentare, in eel mult 48 de ore, a 

produsului necorespunzator. 

13. Modificarea Contractului, Clauze de revizuire 
13.1. Pe durata perioadei de valabilitate a Contractului Partile au dreptul de a conveni modificarea 

~i/sau completarea clauzelor acestuia, fiira organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul 

Paqilor, fiira a afecta caracterul general al Contractului, i'n limitele dispozitiilor prevazute de actele 
normative in vigoare. 

13.2. Modificarile contractuale, nu trebuie sa afecteze, in niciun caz ~ i i'n niciun fel, rezultatul 

procedurii de atribuire, prin anu]area sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia 

Contractantul a fost declarat ca~tigator in cadrul procedurii de atribuire . 

13.3. Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti 

propunerea de modificare a Contractului cu respectarea clauzelor prevazute la pct. 8 Comunicarea 

intre Parti cu eel putin 5 zile inainte de data la care se considera ca modificarea ar trebui sa produca 

efecte. 

13.4. Modificarea va produce efecte doar daca partile au convenit asupra acestui aspect prin 

semnarea unui act aditional. Acceptarea modificarii poate rezulta ~i din faptul executarii acesteia de 

catre ambele paqi . 

13.5. Revizuirea prezentului Contract se realizeaza ca urmare a evaluarii activitatilor, rezultatelor 

~i performantelor Contractantului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire 

intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care consta in Produsele pe care Contractantul 

se obliga sa le presteze in conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozitiilor legale 

~i conform cerintelor din Documentatia de atribuire. 

13.6. Clauzele de modificare a contractului se pot referi, fiira a se limita la: 

(i) Variatii ale activitatilor din contract necesare in scopul indeplinirii obiectului contractului 

( diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real prestate, fiira modificarea 
caietului de sarcini); 

(ii) Necesitatea extinderii duratei de fumizare a produselor. 

14. Subcontractarea, dacii este cazul 
14.1. Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract ~i/sau poate 

schimba Subcontractantul/Subcontractantii specificat/specificati in Propunerea Tehnica numai cu 
acordul prealabil, scris, al Autoritatii contractante. 

14.2. Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea Contractului contractele incheiate cu 

Subcontractantii desemnati in cadrul Ofertei depuse pentru atribuirea acestui Contract. 
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Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie anexa la Contract, racand parte integranta din 

aces ta. 

14.3. Contractantul are dreptul de a solicita Autoritatii contractante, in orice moment pe perioada 

derularii Contractului, numai in baza unor motive justificate, fie inlocuirea/renuntarea la un 

Subcontractant, fie implicarea de noi Subcontractanti. Contractantul trebuie sa solicite, in scris, 

aprobarea prealabila a Autoritatii contractante inainte de incheierea unui nou Contract de 

Subcontractare. Solicitarea in scris in vederea obtinerii aprobarii Autoritatii contractante privind 

implicarea de noi Subcontractanti se realizeaza numai dupa ce Contractantul a efectuat el insu~i o 

verificare prealabila a Subcontractantului ce urmeaza a fi propus, prin raportare la caracteristicile 

activitatilor care urmeaza a fi subcontractate. 

14.4. Autoritatea contractanta notifica Contractantului decizia sa cu privire la inlocuirea unui 

Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant, motivand decizia sa in cazul respingerii 

aprobarii . 

14.5. Contractantul se obliga sa incheie Contracte de Subcontractare doar cu Subcontractantii care 

i~i exprima acordul cu privire la obligatiile contractuale asumate de catre Contractant prin prezentul 

Contract. 

14.6. Niciun Contract de Subcontractare nu creeaza raporturi contractuale intre Subcontractant ~i 

Autoritatea contractanta. Contractantul este pe deplin raspunzator fata de Autoritatea contractanta 

pentru modul in care indepline~te Contractul. Contractantul raspunde pentru actele ~i faptele 

Subcontractantilor sai ca ~i cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de catre 

Autoritatea contractanta a subcontractarii oricarei parti a Contractului sau a angajarii de catre 

Contractant a unor Subcontractanti pentru anumite parti din Contract nu elibereaza Contractantul de 

niciuna dintre obligatiile sale din Contract. 

14.7. in cazul in care un Subcontractant nu reu~e~te sa i~i execute obligatiile contractuale, 

Autoritatea contractanta poate solicita Contractantului fie sa inlocuiasca respectivul Subcontractant 

cu un alt Subcontractant, care sa detina calificarile ~i experienta solicitate de Autoritatea contractanta, 

fie sa preia el insu~i partea din Contract care a fost subcontractata. 

14.8. Partea/partile din Contract incredintata/incredintate unui Subcontractant de Contractant nu 

poate/pot fi incredintate unor terte parti de catre S ubcontractant. 

14.9. Orice schimbare a Subcontractantului fara aprobarea prealabila in scris a Autoritatii 

contractante sau orice incredintare a unei parti din Contract, de Subcontractant catre terte parti este 

considerata o incalcare a Contractului, situatie care indreptate~te Autoritatea contractanta la 

rezolutiune/reziliere a Contractului ~i obtinerea de despagubiri din partea Contractantului. 

14.10. in orice moment, pe perioada derularii Contractului, Contractantul trebuie sa se asigure ca 

Subcontractantul/Subcontractantii nu afecteaza drepturile Autoritatii contractante in temeiul 

prezentului Contract. 

14.11. in orice moment, pe perioada derularii Contractului, Autoritatea contractanta poate solicita 

Contractantului sa inlocuiasca un Subcontractant care se afla in una dintre situatiile de excludere 

specificate in Lege. 

14.12. In cazul in care un Subcontractant ~i-a exprimat optiunea de a fi platit direct, atunci aceasta 

optiune este valabila numai daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

(i) aceasta optiune este inclusa explicit in Contractul de Subcontractare constituit ca anexa la 

Contract ~i facand parte integranta din acesta; 

(ii) Contractul de Subcontractare include la randul sau o anexa explicita ~i specifica privind 

modalitatea in care se efectueaza plata directa de catre Autoritatea contractanta catre Subcontractant 

~i care precizeaza toate ~ i fiecare dintre elementele de mai jos: 

Pagina 9 din 20 



partea din Contract/activitate realizata de Subcontractant astfel cum trebuie specificata in 

factura prezentata la plata, 

modalitatea concreta de certificare a partii din Contract/activitate de catre Contractant pentru 

rezultatul obtinut de Subcontractant/partea din Contract executata de Subcontractant inainte de 

prezentarea facturii de catre Contractant Autoritatii contractante, 

partea/proportia din suma solicitata la plata corespunzatoare partii din Contract/activitatii care 

este in sarcina Subcontractantului, prin raportare la conditiile de acceptare la plata a facturilor emise 

de Contractant pentru Autoritatea contractanta, a~a cum sunt acestea detaliate in Contract, 

stabile~te conditiile in care se materializeaza optiunea de plata directa, 

precizeaza contul bancar al Subcontractantului. 

15. Cesiunea 
15.1. in prezentul Contract este permisa cesiunea drepturilor ~i obligatiilor nascute din acest 

Contract, numai cu acordul prealabil scris al Autoritatii contractante ~i in conditiile Legii nr. 98/2016 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

15.2. Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin 
Contract, rara sa obtina, in prealabil, acordul scris al Autoritatii contractante. 

15.3. Cesiunea nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte 

obligatii asumate prin Contract. 

15.4. Contractantul este obligat sa notifice Autoritatea contractanta, cu privire la intentia de a 

cesiona drepturile sau obligatiile nascute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar daca 

toate partile convin asupra acesteia. 

15.5. In cazul in care drepturile ~i obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt 

preluate de catre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu 

universal in cadrul unui proces de reorganizare, contractantul poate sa cesioneze oricare dintre 

drepturile ~i obligatiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plata, doar cu acceptul prealabil 

scris din partea Autoritatii contractante. in astfel de cazuri, Contractantul trebuie sa fumizeze 

Autoritatii contractante informatii cu privire la identitatea entitatii careia ii cesioneaza drepturile. 

15.6. Orice drept sau obligatie cesionat de catre Contractant rara o autorizare prealabila din partea 

Autoritatii contractante nu este executoriu impotriva Autoritatii contractante. 

15. 7. in cazul transmiterii/preluarii obligatiilor de catre Contractant, Notificarea genereaza initierea 

novatiei intre cele doua Parti, cu conditia respectarii cerintelor stabilite prin art. 221 alin. ( 1) lit. d) 

pct. (ii) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 240 alin. (1) 

lit. b) din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru: 

(i) Operatorul Economic ce preia drepturile ~i obligatiile Contractantului din acest Contract, care 
indepline~te criteriile de calificare stabilite initial, respectiv in cadrul procedurii din care a rezultat 

prezentul Contract, 

(ii) prezentul Contract, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari 

substantiate ale Contractului, 

(iii) Autoritatea contractanta, dar sa nu se realizeze cu scopul de a eluda ap1icarea procedurilor de 

atribuire prevazute de Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Legea 

nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 

15.8. in cazul incetarii anticipate a Contractului, Contractantul principal cesioneaza Autoritati 

contractante contractele incheiate cu Subcontractantii. 

15.9. in cazul in care te11ul sustinator nu $i-a respectat obligatiile asumate prin angajamentul ferm 

de sustinere, dreptul de creanta al Contractantului asupra tertului sustinator este cesionat cu titlu de 

garantie, catre Autoritatea contractanta. 
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16. Confidenfialitatea informa(iilor fi protec(ia date/or cu caracter personal 
16.1. Contractantul va considera toate documentele ~i informatiile care ii sunt puse la dispozitie in 
vederea incheierii ~i executarii Contractului drept strict confidentiale si se va respecta protectia 
datelor cu caracter personal. 

I 6.2. Obligatia de confidentialitate si de protectia datelor cu caracter personal nu se aplica in cazul 
solicitarilor legale privind divulgarea unor informatii venite, in format oficial, din partea anumitor 
autoritati publice conform prevederilor legale aplicabile. 
16.3. In vederea respectarii dispozitiilor Regulamentului UE nr. 679/2016, reprezentantul 

Contractantului i~i manifesta acordul in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in scop 

contractual ~i/sau legal de catre persoanele autorizate de autoritatea contractanta si ia act de faptul ca 

persoanele autorizate se angajeaza sa respecte confidentialitatea datelor de care iau cuno~tinta in 
timpul derularii prezentului contract subsecvent, ~i sa adopte masurile necesare privind securitatea 
datelor cu caracter personal. 

17. Obliga(iile principale ale Autoritii(ii contractante 
17.1. Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Contractantului, cu promptitudine, orice 
informatii ~i/sau documente pe care le detine ~i care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. 
in masura in care Autoritatea contractanta nu furnizeaza datele/informatiile/documentele solicitate de 
catre Contractant, tem1enele stabilite in sarcina Contractantului pentru fumizarea produselor se 
prelungesc in mod corespunzator. 
17.2. Autoritatea contractanta se obliga sa respecte dispozitiile din Documentatia de atribuire. 
17.3. Autoritatea contractanta i~i asuma raspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea ~I 

legalitatea datelor/informatiilor/documentelor puse la dispozitia Contractantului in vederea 
indeplinirii Contractului. in acest sens, se prezuma ca toate datele/ informatiile, documentele 
prezentate Contractantului sunt insu~ite de catre conducatorul unitatii ~i/sau de catre persoanele in 
drept avand functie de decizie care au aprobat respectivele documente. 

17.4. Autoritatea contractanta va colabora, atat cat este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea 
informatiilor pe care acesta din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea Contractului. 
17.5. Persoana de contact, responsabila cu monitorizarea executiirii contractului este Alina 
Vladimirescu - Responsabil derulare contract. 

17.6. Autoritatea Contractanta se obliga sa receptioneze produsele fumizate ~i sa certifice 
conformitatea astfel cum este prevazut in Documentatia de atribuire. 
17.7. Autoritatea Contractanta poate notifica Contractantul cu pnv1re la necesitatea 
revizuirii/respingerea Produselor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivata, cu comentarii 
scrise. Autoritatea contractanta are dreptul de a rezolutiona/rezilia contractul atunci cand se respinge 
produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate. 

17.8. Receptia produselor se va realiza conform procedurii prevazute in prezentul contract. 
17 .9. Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca Pretul Contractului catre Contractant, in termen 

de maximum 30 de zile de la primirea facturii in original la sediul sau ~i numai in conditiile 
Documentatia de atribuire. 

17.10. Contractantul va emite factura impreuna cu documentele justificative in conformitate cu 
prevederile contractului. 

18. Asocierea de operatori economici, dacii este cazul 
18.1. Fiecare dintre asociati este responsabil individual ~i in solidar fata de Autoritatea contractanta, 
fiind considerat ca avand obligatii comune ~i individuale pentru executarea Contractului. 
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18.2. Membrii asocierii inteleg $i confirma ca liderul stabilit prin acordul de asociere este desemnat 
de asociere sa aqioneze in numele sau $i este autorizata sa angajeze asocierea in cadrul Contractului. 
18.3. Membrii asocierii inteleg $i confirma ca liderul asocierii este autorizat sa primeasca Dispozitii 
din partea Autoritatii contractante $i sa primeasca plata pentru $i in numele persoanelor care constituie 

asocierea. 
18.4. Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile A utoritatii contractante 

19. Obligafiile principale ale Contractantului 
19.1. Contractantul va fumiza Produsele $i i$i va indeplini obligatiile in conditiile stabilite prin 
prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentatiei de atribuire $i a ofertei in baza careia 
i-a fost adjudecat contractul. 
19.2. Contractantul va fumiza Produsele cu atentie, eficienta $i diligenta, cu respectarea dispozitiile 
legale, aprobarile $i standardele tehnice, profesionale $i de calitate in vigoare. 
19.3. Contractantul va respecta toate prevederile legale in vigoare in Romania $i se va asigura ca $i 

Personalul sau, implicat in Contract, va respecta prevederile legale, aprobarile $i standardele tehnice, 

profesionale $i de calitate in vigoare. 
19.4. In cazul in care Contractantul este o asociere alcatuita din doi sau mai multi operatori 
economici, toti ace$tia vor fi tinuti solidar responsabili de indeplinirea obligatiilor din Contract. 

19.5. Partile vor colabora, pentru fumizarea de informatii pe care le pot solicita in mod rezonabil 
intre ele pentru realizarea Contractului. 
19.6. Contractantul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura, in mod continuu, Personalul, 
echipamentele $i suportul necesare pentru lndeplinirea in mod eficient a obligatiilor asumate prin 

Contract. 
19.7. Contractantul are obligatia de a asigura disponibilitatea Personalului, pe toata durata 
Contractului. Contractantul are obligatia de a asigura deSia$urarea activitatilor stipulate in Contract 
prin acoperirea cu Personal specializat pe toata durata implementarii Contractului. Contractantul 
trebuie sa se asigure ca, pentru toata perioada Contractului, Personalul principal alocat fiecarei 

activitati vor indeplini obligatiile stabilite in sarcina acestora. 
19.8. Contractantul se obliga sa emita factura aferenta produselor furnizate prin prezentul Contract 
numai dupa aprobarea/receptia produselor in condi!iile din Documentatia de atribuire. 
19.9. Contractantul este pe deplin responsabil pentru fumizarea produselor in conditiile 
Documentatiei de atribuire, in conformitate cu propunerea sa tehnica. Totodata, este ras.punzator atilt 

de siguranta tuturor operatiunilor $i metodelor de prestare, cat $i de calificarea personalului folosit pe 

toata durata contractului. 
19.10. Contractantul nu poate fi considerat raspunzator pentru incalcarea de catre Autoritatea 

Contractanta sau de catre orice alta persoana a reglementarilor aplicabile in ceea ce prive$te modul 
de utilizare a Produselor. 

20. Conflictul de interese 
20.1. Contractantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar 

putea compromite derularea obiectiva $i impartiala a Contractului. Conflictele de interese pot aparea. 
in mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, Iegaturilor 
de rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legi:ituri ori interese comune. Orice conflict de interese 

aparut in timpul deruli:irii Contractului trebuie notificat in scris Autoritatii contractante, !ari:i intarziere. 
20.2. Contractantul se va asigura ca Personalul si:iu nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un 
conflict de interese. Contractantul va inlocui, imediat $i rari:i vreo compensatie din partea Autoritatii 
contractante, orice membru al Personalului sau, care se regi:ise$te intr-o astfel de situatie (ex.: 
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inlocuire, incetare, aprobare, deplasare/delegare, orar/program), cu o alta persoana ce indeplinqte 

conditiile minime stabilite prin prezentul Contract. 
20.3. Contractantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu 
privire la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de a incheia 
orice alte intelegeri privind fumizarea de produse, direct ori indirect, in scopul indeplinirii 
Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare 
a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajatilfo$ti 
angajati ai autoritatii contractante sau ai fumizorului de servicii de achizitie implicati in procedura de 
atribuire cu care autoritatea contractantalfumizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de 
atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de achizitie publicalsectoriala, 

pe parcursul unei perioade de eel putin 12 (douasprezece) Iuni de la incheierea Contractului, sub 

sanctiunea rezolutiunii/rezilierii contractului. 

21. Co11duita Contractantului 
21.1. Contractantul/Personalul Contractantului/Subcontractantii va/vor actiona intotdeauna loial $i 
impartial ~i ca un consilier de incredere pentru Autoritatea contractanta, conform regulilor $i/sau 
codului de conduita al domeniului sau de activitate precum $i cu discretia necesara. 
21.2. in cazul in care Contractantul sau oricare dintre Subcontractantii sai se ofera sa dea/sa acorde 
sau dau/acorda oricarei persoane mita, bunuri, facilitati, comisioane in scopul de a determina sau 
recompensa indeplinirea/neindeplinirea oricaror acte sau fapte in legatura cu prezentul Contract sau 
pentru a favoriza/defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul Contract, Autoritatea contractanta 
poate decide incetarea Contractului. 
21.3. Contractantul ~i Personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii 
Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum ~i dupa incetarea 
Contractului. 

22. Obliga(ii privind daunele # penalitii(ile de 'intlirziere 
22.1. Contractantul se obliga sa despagubeasca Autoritatea contractanta in limita prejudiciului 
creat, impotriva oricaror: 
(i) reclamatii $i aqiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile 
folosite pentru sau in legatura cu Produsele fumizate, $i/sau 
(ii) daune, despagubiri, penalitati, costuri, taxe $i cheltuieli de orice natura, aferente eventualelor 
incalcari ale dreptului de proprietate intelectuala, precum $i ale obligatiilor sale conform prevederilor 
Contractului. 
22.2. Contractantul va despagubi Autoritatea contractanta in masura in care sunt indeplinite 

cumulativ urmatoarele conditii: 
(i) despagubirile sa se refere exclusiv la daunele suferite de catre Autoritatea contractanta ca 

urmare a culpei Contractantului; 
(ii) Autoritatea contractanta a notificat Contractantul despre primirea unei notificari/cereri cu 
privire la incidenta oricareia dintre situatiile prevazute mai sus; 
(iii) valoarea despagubirilor a fast stabilita prin titluri executorii emise conform prevederilor 
legale/hotariiri judecatore~ti definitive, dupa caz. 
22.3. in cazul in care, Contractantul nu i~i indepline~te la termen obligatiile asumate prin contract 
sau le indepline$te necorespunzator, atunci Autoritatea contractanta are dreptul de a percepe dobiinda 
legala penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. 2 1 din O.G. nr.1 3/2011 privind dobanda legala 

remuneratorie ~i penalizatoare pentru obligatii bane$ti, precum $i pentru reglementarea unor masuri 
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financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile $i completarile ulterioare. Dobanda se aplica la 

valoarea produseior neiivrate pentru fiecare zi de intarziere, dar nu rnai mult de valoarea contractului. 

22.4. Raspunderea Contractantuiui nu opereaza in urmatoarele situatii: 

a) dateie/informatiile/documenteie necesare pentru indeplinirea Contractuiui nu sunt puse Ia 

dispozitia Contractantului sau sunt puse la dispozitie cu intarziere; 

b) neexecutarea sau executarea in mod necorespunzator a obligatiilor ce revin Contractantului se 

datoreaza cuipei Autoritatii contractante; 
c) Contractantul se afla in imposibilitatea fortuita de executare a obligatiior contractuale 

imputate. 

22.5. In cazul in care Autoritatea contractanta, din vina sa exclusiva, nu i$i indepline$te obligatia de 

plata a facturii in 21 de zile de la termenul prevazut la pct. 26.3, Contractantul are dreptuI de a solicita 

plata unei dobanzi in cuantum de 0,0 1 %, apiicata Ia valoarea platii neefectuate, stabiiita in 

conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind masuriie pentru combaterea intarzierii 

in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre 

profesioni$ti $i intre ace$tia $i autoritati contractante, dar nu mai mult decat valoarea platii 

neefectuate. 

22.6. Penalitatiie de intarziere datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate 

conform prezentului contract. 

22.7. in masura in care Autoritatea contractanta nu efectueaza plata in maxim 21 de zile de la 

tennenul stabilit la pct. 26.3, Contractantul are dreptul de a rezolutiona/rezilia contractul, Iara a-i fi 
afectate drepturile la sumele cuvenite pentru fumizarea produselor $i la plata unor daune interese. 

23. Obligafii privind asigurarile fi securitatea muncii care trebuie respectate de catre 
Contractant 
23.1. Contractantul se obliga sa respecte reglementarile referitoare la condifiile de munca $i 

protecfia muncii $i, dupa caz, standardele internationale agreate cu privire la forta de munca, 

conventiile cu privire la libertatea de asociere $i negocierile colective, elirninarea muncii fortate $i 

obligatorii, eliminarea discriminarii in privinta angajarii $i ocuparii fortei de munca $i abolirea muncii 

minorilor. 

24. Drepturi de proprietate intelectuala 
24.1. Orice Rezultat/Rezultate elaborat(e) $i/sau prelucrat(e) de catre Contractant in executarea 

Contractului vor deveni proprietatea exclusiva a Autoritatii contractante, la momentul efectuarii platii 

sumelor datorate Contractantului conform prevederilor prezentului Contract. 

24.2. Orice Rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 

intelectualii ori industrialii, dobandite in executarea Contractului vor fi proprietatea exclusiva a 

Autoritatii contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera a$a cum va considera 

de cuviinta, Iara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor In care exista deja 

asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala. 

25. Obliga(ii in legiitura cu calitatea Produselor 
25.1. Contractantul garanteaza Autoritatii contractante ca acesta opereaza un sistem de management 

al calitatii pentru Produsele fumizate in cadrul Contractului $i ca va aplica acest sistem, pe toata 

perioada derularii Contractului. Contractantul va corecta, pe cheltuiala sa, orice Neconformitate, 

astfel incat sa dernonstreze, in orice moment, Autoritatii contractante, ca remedierea acestor 

Neconformitati , se realizeaza conform Planului de management al calitatii . 
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25.2. Autoritatea contractanta notifica Contractantul cu privire la fiecare Neconformitate imediat ce 
acesta o identifica. La Finalizare, Contractantul notifica Autoritatea contractanta cu privire la 
Neconformitatile care nu au fost remediate $i comunica Autoritatii contractante perioada de remediere 
a acestora. Drepturile Autoritatii contractante cu privire la orice Neconformitate neidentificat(a) sau 
nenotificata de catre Contractant, pe perioada de derulare a Contractului, nu sunt afectate. 
Contractantul remediaza Neconformitatile, in termenul comunicat de Autoritatea contractanta. 

26. Facturare ~i pliifi in cadrul Contractului 
26.1. Platile care urmeaza a fi realizate in cadrul contractului se vor face numai dupa emiterea 
facturii ca urmare a aprobarii de catre Autoritatea Contractanta a produselor aferente activitatilor 
efectuate de Contractant prin receptionare, in conditiile Documentatia de atribuire. 
26.2. Plata contravalorii Produselor furnizate se face, prin virament bancar, in baza facturii, emisa 
de catre Contractant pentru suma la care este indreptatit conform prevederilor contractuale, direct in 
contul Contractantului indicat pe factura. 
26.3. Termenul de plata este de maxim 30 de zile de la primirea facturii in original la sediul 
Autoritatii contractante in conditiile stabilite mai sus. 
26.4. Moneda utilizata in cadrul prezentului Contract: LEU 
26.5. Facturile furnizate vor fi emise $i completate in conformitate cu legislatia romana in vigoare. 

26.6. Daca factura are elemente gre$ite $i/sau gre~eli de calcul identificate de Autoritatea 
Contractanta, $i sunt necesare revizuiri, clarificari suplimentare sau alte documente suport din partea 
Contractantului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspenda. Repunerea in term en se face 
de la momentul indeplinirii conditiilor de forma $i de fond ale facturii. 
26.7. Contractantul este raspunzator de corectitudinea $i exactitatea datelor inscrise in facturi $i se 
obliga sa restituie atat sumele incasate in plus cat $i foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. 
Sumele incasate in plus, cat ~i foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la lncasare pana 
la constatarea lor), vor fi stabilite in urma verificarilor executate de catre Organele de Control Intern 
ale contractantului sau alte Organisme de control abilitate de lege. 
26.8. Solicitiirile de plata ciitre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni de 
drepturi/obligatii ale Contractantului ciitre teqi, cu respectarea clauzelor prezentului Contract. 

27. Suspendarea Contractului 
27.1. in situatii temeinic justificate, partile pot conveni suspendarea executarii Contractului. 
27.2. in cazul in care se constatii ca procedura de atribuire a Contractului de Produse sau executarea 
Contractului este viciata de erori esentiale, nereguli sau de frauda, Partile au dreptul sa suspende 

executarea Contractului. 
27.3. in cazul suspendarii/sistarii temporare a furnizarii Produselor, durata Contractului se va 

prelungi automat cu perioada suspendarii/sistiirii. 

28. Forfa majorii 
28.1. Forta majorii ~i cazul fortuit exonereaza de raspundere Partile in cazul neexecutarii partiale 
sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul Contract, in conformitate cu prevederile art. 1.351 din 

Codul civil. 
28.2. Forta majora ~i cazul fortuit trebuie dovedite. 

28.3. Partea care invoca forta majora sau cazul fortuit are obligatia sa o aduca la cuno~tinta celeilalte 
parti, in scris, in termen de 3 zile de la data la care s-a produs evenimentul. 
28.4. Partea care a invocat forta majora sau cazul fortuit are obligatia sa aduca la cuno$tinta 
celeilalte parti incetarea cauzei acesteia de indata ce evenimentul a luat sfar~it. 
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28.5. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar rara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pani:i la aparitia acesteia. 
28.6. Daca forta majora actioneazi:i sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 15 zile, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 
rara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

29. incetarea Contractului 
29.1. Prezentul Contract lnceteaza de drept prin ajungere la termen sau la momentul la care toate 

obligatiile stabilite in sarcina partilor au fost executate. 
29.2. Autoritatea contractanta i~i rezerva dreptul de a rezolutiona/rezilia Contractul, rara insa a fi 

afectat dreptul Partilor de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, daca: 
(i) Contractantul nu se confonneaza, in perioada de timp, conform notificarii emise de catre 
Autoritatea contractanta, prin care i se soliciti:i remedierea Neconformitatii sau executarea obligatiilor 
care decurg din prezentul Contract; 
(ii) Contractantul subcontracteaza parti din Contract rara a avea acordul scris al Autoritatii 

contractante; 
(iii) Contractantul cesioneaza drepturile ~i obligatiile sale rara acordul scris al Autoritatii 

contractante; 
(iv) Contractantul inlocuie~te personalul/expertii nominalizati rara acordul Autoritatii 
Contractante; 
(v) Are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea 
juridici:i, natura sau controlul Contractantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt 
realizate prin Act Aditional la prezentul Contract, cu respectarea dispozitiilor legale; 
(vi) Devin incidente oricare alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului; 
(vii) Contractantul e~ueazi:i in a fumiza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori 
asigurarile solicitate prin Contract; 
(viii) in cazul in care, printr-un act nonnativ, se modifica interesul public al Autoritatii contractante 
in legatura cu care se fumizeaza Produselor care fac obiectul Contractului; 
(ix) la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se afla in una dintre situafiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire; 
(x) in situafia in care Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului deoarece au fost 
incalcate grav obligatiile care rezulti:i din legislatia europeana relevanta iar aceasta imprejurarea fost 
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene; 
(xi) In cazul in care impotriva Contractantului se deschide procedura falimentului; 
(xii) Contractantul a savar~it nereguli sau fraude in cadrul procedurii de atribuire a Contractului 

sau in legatura cu executare acestuia, ce au provocat o vatamare Autoritatii contractante; 
(xiii) Valorificarea de catre Autoritatea contractanta a rezultatelor prezentului contract este grav 

compromisa ca unnare a intarzierii prestafiilor din vina Contractantului. 
29.3. Contractantul poate rezolutiona/rezilia Contractul rara insa a fi afectat dreptul Partilor de a 
pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, in cazul in care: 
(i) Autoritatea contractanta a comis erori esentiale, nereguli sau fraude in cadrul procedurii de 
atribuire a Contractului sau in legatura cu executare acestuia, ce au provocat o vatamare 

Contractantului. 
(ii) Autoritatea contractanta nu i~i indepline~te obligatiile de plata a produselor livrate de 
Contractant, in conditiile stabilite prin prezentul Contract, respectiv Autoritatea contractanta nu 
efectueaza plata in maxim 21 de zile de la termenul stabilit la pct. 26.3. 
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29.4. Rezolutiunea/Rezilierea Contractului in conditiile pct. 29.2 ~i pct. 29.3 intervine cu efecte 
depline, tara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalita!i prealabile ~i rara a mai fi necesara 

interventia vreunei instante judecatore~ti ~i/sau arbitrale. 

29.5. Prevederile prezentului Contract in materia rezolutiunii/rezilierii Contractului se completeaza 

cu prevederile in materie ale Codului Civil 1n vigoare. 

29.6. In situatia rezolutiunii/rezilierii totale/partiale din cauza neexecutarii/executarii partiale de 

catre Contractant a obligatiilor contractuale, acesta va datora Autoritatii contractante daune-interese 

cu titlu de clauza penala in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate. 

29.7. Autoritatea contractanta i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare 

produse, in eel mult 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data 

incheierii contractului, cu conditia notificarii Contractantului cu eel putin 3 zile inainte de momentul 

denuntarii. 

30. Insolvenfii !fifaliment 
30.1. in cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventa impotriva Contractantului, acesta 

are obligatia de a notifica Autoritatea contractanta in termen de 3 (trei) zile de la deschiderea 

procedurii. 
30.2. Contractantul, are obligatia de a prezenta Autoritatii contractante, in termen de 30 (treizeci) 

de zile de la notificare, o analiza detaliata referitoare la incidenta deschiderii procedurii generale de 

insolventa asupra Contractului ~i asupra livrarilor ~i de a propune masuri, actionand ca un Contractant 

diligent. 
30.3. in cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventa impotriva unui Subcontractant, unui 

tert sustinator sau, daca este cazul, in situatia mentionata la capitolul 18. - Asocierea de operatori 

economici din prezentul Contract, Contractantul are acelea~i obligatii stabilite la clauzele 30.1 ~i 30.2 

din prezentul Contract. 
30.4. in cazul in care Contractantul intra in stare de faliment, in proces de lichidare sau se atla intr

o situatie care produce efecte similare, Contractantul este obligat sa actioneze in acela~i fel cum este 

stipulat la clauzele 30.1, 30.2 ~i 30.3 din prezentul Contract. 

30.5. Nicio astfel de masura propusa conform celor stipulate la clauzele 30.2, 30.3 ~i 30.4 din 

prezentul Contract, nu poate fi aplicata, daca nu este acceptata, in scris, de Autoritatea contractanta. 

31. Limba Contractului 
31.1. Limba prezentului Contract ~i a tuturor comunicarilor scrise va fi limba oficiala a Statului 

Roman, respectiv limba romana. 

32. Legea aplicabilii 
32.1. Legea aplicabila prezentului Contract, este legea romana, Contractul unnand a fi interpretat 

potrivit acestei legi. 

33. Solufionarea eventualelor divergenfe ~i a litigiilor 
33.1. Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe ~i 

negociere amiabila, orice neintelegere sau dispute/divergente care se poate/pot ivi intre ele in cadrul 

sau in legatura cu indeplinirea Contractului. 

33.2. Daca disputa nu a fost astfel solutionata ~i Pa11ile au, in continuare, opinii divergente in 

legatura cu sau in indeplinirea Contractului, acestea trebuie sa se notifice reciproc ~i in scris, in 

privinta pozitiei lor asupra aspectului in disputa precum ~i cu privire la a solutia pe care o intrevad 

pentru rezolvarea ei. 
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33.3. Daca 1ncercarea de solutionare pe cale amiabila e~ueaza sau daca una dintre Parti nu raspunde 
in termen 5 zi!e de la solicitare, oricare din Parti are dreptul de a se adresa instantelor de judecata 

competente. 

Drept pentru care, Partile au incheiat prezentul Contract In 3 (trei) exemplare, doua exemplare pentru 
Autoritatea contractanta si un exemplar pentru Contractant. 

Autoritatea contractanta, 
Directia Generala de Asistenta Sociala 
~i Protectia Copilului H unedoara 

Director General 
Geanina Marina IANC 

Director General Adjunct Economic 
Angela Georgeta POP A 

Avizat, 
Birou Juridic si Contencios 

Responsabil derulare contract 
Alina VLADIMIRESCU 

Redactat, 
Alexandra Adela MAIER 

Contractant, 

S.C . ................. S.R.L. 

Administrator 
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Anexa 3 
Lista cantitafi si valori aferente contractului 

Nr. 
Lot 

Denumire produs 

I Sapun de toaleta 90 gr 

2 Sampan 200 ml pentru toate tipurile de par 

3 Pasta de dinti cu actiune anticarie 100 ml 

4 Periuta de dinti ambalata individual 

5 Detergent vase 450 ml, capac cu picurator 

6 Bureti vase, 3 buc/set 

7 Spalator sarma, 3 buc/set 

8 Detergent rufe automat, 4 kg/pachet 

9 Dezinfectant wc si obiecte sanitare, 750 ml 

10 
Crema cu microparticule 500 ml, capac cu 
picurator 

11 Detergent pardoseli, parfum floral 

12 
Detergent geamuri prevazut cu pulverizator, 

500 ml 

13 Saci menaj 35 1, rola cu 50 saci 

14 Hartie igienica 2 straturi, 8 buc/pachet 

15 Prosop hartie, pachet 2 role/ 2 straturi 

16 
Tampoane absorbante prevazute cu aripioare, 
I 0 buc/pachet 

TOT AL fara TV A (lei) 

Valoare TVA 

Valoare totala cu TV A 

Autoritatea contractanta, 
Direcfia Generala de Asistenta Sociala 
~i Protecfia Copilului Hunedoara 

Director General 
Geanina Marina IANC 

Director General Adjunct Economic 
Angela Georgeta POPA 

Avizat, 

Birou Juridic si Contencios 

Responsabil derulare contract 

Alina VLADIMIRESCU 

Redactat, 

Alexandra Adela MAIER 

Pret unitar Valoare 
UM Cantitate estimat fara estimata fara 

TVA(lei) TVA (lei) 
buc 144 
buc 72 
buc 108 
buc 36 
buc 36 
set 9 
set 6 
pac 12 
buc 24 

buc 9 

1 JO 

buc 9 

rola IO 
pac 24 
pac 24 

pac 200 

Contractant, 

S.C ....... . .... ... ... S.R.L. 
Administrator 
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Livrarea produselor se va face la sediul DGASPC HD, dupa cum urmeaza: 

Nr. 
crt 

Punct de lucru Adresa 

1 
La sediul DGASPC Deva, bd. luliu Maniu, nr. 18, 
Hunedoara judetul Hunedoara 

Autoritatea contractanta, 

Responsabil derulare contract, 

Alina VLADIMIRESCU 

Telefon 

0725.512.733 

Anexa 4 

Persoana de 
contact 

Alina 
Vladimirescu 

Contractant, 
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