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Contract de achizitie publica de produse 
nr.  ........ data ....../.../2021      

 
 
 

 
 
În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice s-a încheiat prezentul contract 
de furnizare produse, montaj şi punere în funcţiune a acestora, între: 
 
COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ, cu sediul în Bucureşti, str. 
Cristian Popişteanu, nr. 2-4, Sector 1, Bucureşti, telefon: 021.317.00.48, fax: 021.310.02.06, CUI 
15599677, cont RO59TREZ23A510103710103X, deschis la Trezoreria Statului, reprezentată prin 
ordonator terţiar de credite dl.NICOLAE CRISTIAN STĂNICĂ – Preşedinte, în calitate de 
Achizitor, pe de o parte, 
şi 
SC .........................................., cu sediul în ........................., Str.................., Jud..............., înregistrată 
la Registrul Comerţului cu nr. ......................, CUI .................., cont IBAN RO 
....................................., deschis la Trezoreria....................., reprezentată prin ..................... în calitate 
de Administrator, numită în continuare Furnizor, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii 
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a.contract - 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/echipamente - produsele/ echipamentele pe care Furnizorul se obligă prin contract să 
le furnizeze şi instaleze Achizitorului; 
e.destinaţie  -  locul  unde  Furnizorul  are  obligaţia  de  a  furniza,  instala  şi  pune  în  
funcţiune produsele/echipamentele ofertate; 
f. forţa  majoră  -  reprezintă  o  împrejurare  de  origine  externă,  cu  caracter  extraordinar,  
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se 
datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă Furnizarea 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 enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus 
care, fără a crea o imposibilitate de Furnizare, face extrem de costisitoare Furnizarea obligaţiilor 
uneia din părţi; 
g. 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. 
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4. Obiectul şi preţul contractului 
4.1.- Furnizorul se obligă să furnizeze şi să monteze echipamente pentru modernizarea  sistemului 
de control acces, pontaj electronic şi sistem de supraveghere video, pentru Comisia Naţională de 
Strategie şi Prognoză în conformitate cu oferta tehnico-financiară şi specificaţiile tehnice, așa cum 
sunt acestea descrise în Caietul de sarcini; 
4.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor furnizate, 
montate şi puse în funcţiune, plătibil Furnizorului de către Achizitor, este de ................. lei fără 
TVA, respectiv .......................  lei TVA inclus; 
4.3. - Plata contractului se face de către Achizitor după recepţia produselor furnizate, montate şi puse 
în funcţiune, în baza facturii fiscale emise de către Furnizor şi a procesului verbal de receptie a 
produselor şi serviciilor de instalare şi punere în funcţiune, în limita creditelor bugetare aprobate 
pentru anul 2021; 
4.4. - Recepţia echipamentelor furnizate şi a serviciilor de instalare a acestora se va face de către 
reprezentanţii împuterniciţi ai C.N.S.P, în conformitate cu prevederile art.XII din Caietul de sarcini. 
 
5. Durata contractului 
Prezentul contract va intra în vigoare la data semnării de către ambele părţi și va fi valabil până 
la data de 31.12.2021. 
 
6. Documentele contractului  
Documentele contractului sunt:  
a) caiet de sarcini; 
b) propunerea tehnică şi oferta financiară; 
c) formularele tip completate; 
d) garanţia de bună execuţie, constituită conform art.10; 
 
7. Obligaţiile principale ale Furnizorului 
7.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze, să configureze şi să testeze întregul sistem  la 
sediul Achizitorului, în conformitate cu cerințele, specificațiile tehnice și standardele prezentate în 
propunerea tehnică şi Caietul de sarcini. 
7.2 – Furnizorul se obligă să asigure instruirea a minimum două (2) persoane din partea 
Achizitorului care vor fi implicați în  administrarea şi  exploatarea curentă a sistemelor montate.  
Instruirea va fi realizată de către minim un reprezentant al Furnizorului și va consta în explicarea 
utilizării fiecărei funcționalități incluse în interfața de administrare a sistemelor. 
7.3 -  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/echipamentele 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; 
7.4.- Furnizorul se obligă să păstreze confidenţialitatea cu privire la personalul şi activităţile 
desfăşurate la sediu Achizitorului şi să nu divulge niciun fel de informaţii niciunei terţe părţi, cu 
excepţia autorităţilor. 
7.5. - Furnizorul se obligă să ofere garanţie  tehnică sistemelor de cel puţin 24 luni de la data 
punerii în funcţiune a sistemului şi semnarea fără obiecţiuni a procesului verbal de recepţie. 
7.6. - Furnizorul   are  obligaţia   de  a  garanta   că  produsele/sistemele  furnizate  sunt noi, în  
bună stare de funcţionare,  şi   ca vor funcţiona  la parametrii  solicitaţi, în condiţii  normale de 
funcţionare. 
7.7. - Furnizorul  va asigura  inscripţionarea iniţială a cardurilor de proximitate pe o faţă cu datele  
personale ale angajaţilor, sub formă de legitimaţie şi va asigura introducerea/asignarea  acestora  în 
sistemul  informatic, inclusiv cu fotografia fiecărui  salariat. 
 



Page 3 of 6 
 

 
 
 
7.8. - Furnizorul va preda Achizitorului „Manualul de utilizare pentru administratori”, editat în 
limbaromână,  în format digital/electronic (pe suport CD/DVD), cât și pe suport de hârtie/letric. 
 
8. Obligaţiile principale ale Achizitorului 
8.1- Achizitorul se obligă să achiziţioneze produsele/echipamentele şi serviciile conexe prevăzute la 
art.4.1 şi să plătească preţul convenit în prezentul contract la art. 4.2, în conformitate cu prevederile 
art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în Furnizarea obligaţiilor 
de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 
autorităţi contractante, în baza procesului verbal de recepție. 
8.2- Să asigure toate informaţiile necesare Furnizorului în vederea facilitării furnizării şi 
instalării produselor/echipamentelor ofertate; 
8.3 - Achizitorul se obligă să comunice Furnizorului orice nereguli constatate, referitoare la modul de 
derulare a prezentului contract sau în legatură cu deficienţele manifestate în exercitarea atribuţiilor 
profesionale. 
8.4 - Achizitorul are dreptul  de a notifica imediat Furnizorul, în  scris, orice plângere  sau reclamaţie 
ce apare în   conformitate cu execuţia lucrărilor. La primirea unei   astfel   de notificări, 
Furnizorul are obligatia de a remedia defecţiunea, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 
8.5 - Dacă  Furnizorul, după  ce  a  fost  înştiintat, nu  reuşeşte să remedieze  problema  în 
perioada convenită, achizitorul are dreptul de  a  lua  măsuri  pe  riscul  şi cheltuiala Furnizorului şi 
fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor 
prin  contract. 
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
9.1  -  În  cazul  în  care  Furnizorul,  din  vina  sa exclusivă,  nu  îşi  îndeplineşte  în  termenul  
convenit obligaţiile asumate, începând cu ziua următoare Achizitorul are dreptul de a deduce din 
valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin.(21) din Ordonanţa 
Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin 
Legea nr. 43/2012, cu modificările şi completările ulterioare, calculată la valoarea lucrărilor 
nefurnizate. 
9.2 - În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţiile în termenul 
prevăzut la art.8, Furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la 
valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind 
măsurile pentru combaterea întârzierii în Furnizarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani 
rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. 
9.3  -  Nerespectarea  obligaţiilor  asumate  prin  prezentul  contract  de  către  una  dintre  părţi,  în  
mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-
interese. 
9.4 - Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
Furnizorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în procedura falimentului, cu 
condiţia ca această denunţare 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 îdeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia. 
 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului 
10.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 
zile lucrătoare de la semnarea acestuia de către ambele părţi, în cuantum de .............. lei, 
reprezentând 10 % din valoarea contractului fără TVA. Garanţia de bună execuţie va avea, cel puţin, 
valabilitatea contractului. 
10.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie oricând pe  



Page 4 of 6 
 

 
 
 
parcursul îndeplinirii  contractului,  în  limita  prejudiciului  creat,  dacă  Furnizorul  nu  îşi  execută,  
execută  cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract.  
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a 
notifica pretenția, atât Furnizorului cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând totodată 
obligaţiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării 
garanției de bună execuție, parțial sau total, Furnizorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză 
raportat la restul rămas de Furnizat. 
10.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie  în termen de 14 zile de la 
îndeplinirea obligaţiilor asumate, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 
10.4 - Garanţia lucrărilor Furnizateeste distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 
10.5. - Garanţia de bună execuţie va putea fi constituită prin virament bancar sau printr-un instrument 
de garantare emis în conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. 
 
11. Recepţie, inspecţii 
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta produsele/echipamentele 
furnizate şi instalate pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile tehnice, anexe la contract; 
11.2 -  Recepţia lucrărilor se va face la sediul Achizitorului din București în conformitate cu 
prevederile art.12 ale Caietului de sarcini; 
11.3 -  Dacă vreunul din produsele/echipamentele inspectate nu corespund și la momentul apariției 
nefuncționalității sistemelor Achizitorul a reclamat în scris acest fapt fără ca acesta să fie remediat de  
către Furnizor, Achizitorul are dreptul să îl respingă parțial sau total; 
11.4 - Dreptul Achizitorului de a inspecta, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau 
amânat datorită faptului că produsele/echipamentele au fost inspectate de Furnizor, cu sau fără 
participarea unui reprezentant al Achizitorului; 
11.5 - Prevederile articolelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe Furnizor de obligaţia asumării garanţiilor 
sau altor obligaţii prevăzute în contract. 
 
12. Furnizarea produselor/echipamentelor 
12.1  -  Produsele/echipamentele  urmează  a  fi  Furnizate  şi  instalate  la  sediul  Achizitorului,  
după constituirea garanției de bună execuție stipulată la art.10. 
12.2 - Furnizarea, instalarea şi punerea în funcţiune a  produselor/echipamentelor se consideră 
încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie a 
produselor/echipamentelor stipulate la art.11.2 din prezentul contract. 
 
13. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare, instalare şi punere în 
funcţiune în perioada înscrisă în contract. 
13.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul nu respectă termenul convenit de 
furnizare, instalare şi punere în funcţiune, atunci acesta are obligaţia de a notifica Achizitorul în timp 
util; Modificarea perioadei de furnizare, instalare şi punere în funcţiune, asumate prin prezentul 
contract se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
13.3 - În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, 
instalare şi punere în funcţiune, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului 
de a solicita penalităţi Furnizorului în condițiile art.9.1 de mai sus. 
 
14. Cesiunea 
14.1. - Furnizorul poate transmite, total sau parţial, prin acte juridice, creanţele născute din 
prezentul contract numai cu acordul prealabil, exprimat în scris, al Achizitorului. 
14.2. – Furnizorul nu poate transmite, total sau parţial, obligaţiile ce îi revin în temeiul 
prezentului contract. 
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14.3. - Încălcarea art. 15.1 şi 15.2 dă dreptul Achizitorului la aplicarea pactului comisoriu de gradul 
II, reglementat de art. 1553 alin.(2) teza finală din Legea nr.287/2009 privind  Codul Civil, 
republicată cu modificările ulterioare, contractul desfiinţându-se de plin drept, fără punere în 
întârziere, fără acţiune în justiţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă. 
 
15. Încetarea contractului 
15.1 - Prezentul contract încetează de drept prin ajungerea la termen. 
15.2 - Contractul poate înceta şi în următoarele cazuri: 
- prin acordul de voinţă al părţilor; 
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 
necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către cealaltă parte, cu notificare 
prealabilă de 15 de zile a părţii în culpă; 
15.3 - Achizitorul  are dreptul  de a denunța unilateral  contractul,  cu  notificarea prealabilă de 
15  zile a Furnizorului, în condițiile prevăzute la art.222 și 223 din Legea nr.98/2016 privind 
achizițiile publice. 
 
16. Forţa majoră 
16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
16.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
16.4 - 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. 
16.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
16.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile, 
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. 
 
17. Soluţionarea litigiilor 
17.1 - Achizitorul şi Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului. 
17.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Furnizorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 
 
18. Alte clauze 
Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor acestuia prin acte adiţionale, cu aplicarea prevederilor art.221 din Legea nr.98/2016 
privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare. 
 
19. Limba care guvernează contractul 
Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
20. Comunicări 
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării 
primirii comunicării. 
 
21. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 
ACHIZITOR, FURNIZOR, 

 
COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI 

PROGNOZĂ 
SC ................................................. 

 
                       Administrator, 
                                  Preşedinte, 
                 ............................ 
                               
 
  
                   Ordonator terţiar de credite, 
                           Secretar General, 
                      ..................................... 
 
 
 
                                Director,                                                                  

  ..................................... 
 
 

.......................................... 

                           
                          Consilier juridic, 
                           ............................. 
 
                                   
                                   
                                   Viză 
                                  CFPP 
                                    
                                   
 
                                   Viză 
                                  CFPD 

 


