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CONTRACT DE FURNIZARE BUNURI SI DOTARI 

 
- model - 

 
 

1. PREAMBUL 
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice și ale Hotărârii de Guvern nr.395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de 
prestare servicii 
 
Părţile 
U.A.T. ORASUL SEINI cu sediul în Loc. Oras Seini, Str. Piata Unirii, Nr. 16, Jud. Maramures Telefon: 
0262/491.090; Fax: 0262/491.000; E-mail: primariaseini@yahoo.com, CUI RO 3627765, Cont IBAN nr. 
RO19TREZ24D670312581202X, deschis la Trezoreria Baia Mare, Judetul Maramures, reprezentată prin 
d-na Ec. Tulbure Gabriela Florica avand functia de Primar  în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 
 
Şi 
 
SC HORACE MEDIA SRL, cu sediul în MUNICIPIUL MIERCUREA - CIUC, str. SALCAM nr. 2, 
telefon: 0729308090, fax: -; e-mail: office@horacemedia.ro; având codul fiscal RO26053386, cont 
RO90TREZ3515069XXX004469, deschis la Trezoreria MIERCUREA - CIUC, reprezentată prin MIRON 
HORATIU IOAN, în calitate de  Furnizor, pe de alta parte. 
 
denumite în continuare fiecare în parte, „Partea” şi în mod colectiv „Părţile”, au convenit încheierea 
prezentului contract de furnizare. 
 
2. TERMENI ŞI DEFINIŢII 
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. Achizitor(autoritatea contractantă) şi furnizor - părţile contractante aşa cum acestea sunt numite în 
contract;  
b. beneficiar - beneficiarul contractului; 
c. preţul contractului - preţul plătibil funizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract,  acceptate ca fiind corespunzătoare de 
către achizitor; 
d. forţa majoră - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care  împiedică 
executarea obligatiilor ce le revin partilor, potrivit prezentului contract si este constatat de o autoritate 
competenta. 
e.zi - zi calendaristică, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; an - 365 de zile. 
f.conflict de interese – prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului 
autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii 
contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul 
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acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea 
fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de 
atribuire.  
g. penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de furnizare produse ca fiind plătibilă de către 
una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire,  îndeplinire necorespunzătoare sau cu 
întârziere a obligaţiilor din contract(majorări de întârziere și/sau daune-interese); 
 
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 in mod 
diferit. 
3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

4. OBIECTUL CONTRACTULUI  
4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze bunuri, in cadrul procedurii de atribuire pentru obiectivul “Furnizare 
bunuri si dotari - RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC CASA BAY DIN ORASUL SEINI, 
IN VEDEREA INFIINTARII UNUI CENTRU MULTICULTURAL” LOT 2, conform caietului de 
sarcini și a propunerii tehnice a furnizorului, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate 
prin prezentul contract. 
4.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract, pentru bunurile furnizate și 
recepționate conform art. 13.  
 

5. PREŢUL CONTRACTULUI 
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de catre achizitor, conform ofertei 
furnizorului, este de 299.831,00 lei (doua sute nouazeci si noua mii opt sute treizeci si unu lei) fără TVA, 
respectiv 356.798,89 lei cu TVA. 
5.2. Sursele de finantare ale contractului sunt fonduric onform Contract de finantare nr. 
HUSKROUA/1702/3.1/0020, semnat de AC cu Ministerul Afacerilor Externe si Comertului (Autoritate 
de Management), prin Programul HUSKROUA 2014-2020 al ENI CBC. 
 
6. DURATA CONTRACTULUI 
6.1. Durata contractului va fi de 12 luni calendaristice de la semnarea acestuia de către ambele părți, după 
constituirea garanției de bună execuție. 
6.2. Valabilitatea contractului este de la semnarea contractului de către ambele părţi și până la îndeplinirea 
obligațiilor de către ambele părți. 
 
7. EXECUTAREA CONTRACTULUI 
7.1. Furnizorul se obligă să livreze bunurile in termen de 12 luni de la data limită de constituire a garanției de 
bună execuție, conform art. 9. 
 
8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
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8.1. Furnizorul va livra bunurile în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în ordinea 
enumerării, următoarele: 
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce 
privesc aspectele tehnice şi financiare –Anexa 1 
b) Propunerea tehnică – Anexa 2 și Propunerea financiară - Anexa 3, inclusiv clarificările din perioada de 
evaluare; 
c) garanția de bună execuție. 
8.2. În cazul în care există contradicții între documentele de mai sus, prevederile acestora se vor aplica în 
ordinea de precedență indicată. 
 
9. GARANȚIA DE BUNĂ-EXECUȚIE A CONTRACTULUI 
9.1. Furnizorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la semnarea prezentului contract de ambele părţi, în conformitate cu prevederile art. 39-40  din 
H.G. nr. 395/2016, in Contul bancar de trezorerie al Achizitorului indicat de acesta sau prin orice alt 
instrument legal de constituire a garantiei de buna executie, inclusiv prin retineri succesive. 
9.2. Perioada de valabilitate a garanţiei va fi egală cu durata contractului la care se adauga 2 luni. 
9.3. Achizitorul are obligaţia de a emite comanda de livrare numai după ce Furnizorul a făcut dovada 
constituirii garanţiei de bună execuţie. 
9.4. In cazul în care furnizorul nu transmite garanţia de bună execuţie în perioada specificată la punctul 9.(1), 
contractul este reziliat de drept, fără obligaţia de notificare sau îndeplinire a oricărei formalităţi de către 
Achizitor. 
9.5. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este 29.983,10 lei reprezentând un procent de 10% 
din valoarea contractului fără TVA.  
9.6. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul 
îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi 
îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de 
bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi 
emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de 
calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are 
obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.  
9.7. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data întocmirii 
procesului-verbal de recepţie fără obiecţiuni a bunurilor ce face obiectul contractului, dacă nu a ridicat până la 
acea dată pretenţii asupra ei. 
9.8. Garanţia bunurilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 
 
10. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI 
10.1. Furnizorul se obligă să furnizeze bunurile conform specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini și a 
propunerii tehnice  anexe la prezentul contract. Transportul la sediul beneficiarului este gratuit. 
10.2. Furnizorul se obligă să furnizeze bunurile la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea 
tehnică şi caietul de sarcini. 
10.3. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-interese, costuri, taxe și 
cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
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10.4. (1) Furnizorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul 
contract. 
(2) Furnizorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea produselor furnizate în condițiile legii. 
(3) Solicitările de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condițiile art. 10.4 (2). 
(4) Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind obligațiile asumate prin contract. 
10.5. Furnizorul este obligat să permită Comisiei Europene, Oficiului de Luptă Anti - Fraudă (OLAF) şi Curţii 
Europene de Conturi să verifice, prin examinarea documentelor originale cu ocazia vizitelor la faţa locului, 
modul de implementare a contractului, precum şi să efectueze un audit complet, dacă este necesar, pe baza 
oricăror şi tuturor documentelor justificative, inclusiv contabile, relevante.  Astfel de verificări pot fi efectuate 
oricând pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale. 
10.6. Toate documentele justificative ale activităților derulate de Furnizor în executarea contractului, inclusiv 
extrase de cont, facturile in baza cărora Furnizorul a efectuat cheltuieli și alte documente similare, trebuie 
păstrate de către Furnizor pentru o perioadă de minim 5 ani de la efectuarea plății finale în baza acestui 
contract. 
10.7. Furnizorul este, de asemenea, obligat să permită Oficiului de Luptă Anti - Fraudă să efectueze orice 
verificări la faţa locului, în conformitate cu procedurile stabilite prin legislaţia comunitară pentru protecţia 
intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudelor şi neregulilor. 
10.8. În îndeplinirea obligaţiilor de mai sus, Furnizorul  se obligă să acorde drepturile de acces necesare 
personalului şi/sau agenţilor desemnaţi în acest sens de către Comisia Europeană, Oficiul de Luptă Anti - 
Fraudă sau Curtea Europeană de Conturi la locaţia/locaţiile utilizate de Furnizor pentru executarea 
contractului, la sistemele informatice, documentele şi bazele de date relevante pentru gestiunea tehnică şi 
financiară a contractului, precum şi să ia toate măsurile necesare pentru a facilita activitatea acestor 
persoane/agenţi. Accesul persoanelor desemnate de către Comisia Europeană, Oficiul de Luptă Anti - Fraudă 
sau Curtea Europeană de Conturi va fi acordat cu respectarea regulii confidenţialităţii, fără ca prin acest lucru 
să se încalce obligaţiile de drept public ce îi revin Furnizorul conform legii statului a cărui naţionalitate o are. 

10.9. Furnizorul va permite accesul neîngradit al persoanelor/instituțiilor mai sus menționate în cazul în care 
aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, informații, documente, precum 
și ofiţerului de proiect şi/sau oricăror alte persoane desemnate de către beneficiar, precum şi personalului / 
agenţilor desemnaţi de către instituţiile din România abilitate conform legii să deruleze astfel de verificări şi 
controale. 
10.10.  Codul de conduită 

(1) Furnizorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru achizitor conform 
regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă 
afirmaţii publice în legătură cu produsele furnizate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi 
să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta.  
(2) În cazul în care furnizorul sau oricare din asociaţii săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, 
sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori 
recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de furnizare sau orice alt 
contract încheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu contractul 
sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul poate decide încetarea contractului, fără a aduce 
atingere niciunui drept anterior dobândit de furnizor în baza contractului. 
(3) Plăţile către furnizor aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din 
contract, şi atât furnizorul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din 
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teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă forma de retribuţie în 
legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din contract. 
(4) Furnizorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire 
la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile contractului, fără aprobarea prealabilă în 
scris a achizitorului. 
(5) Furnizorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, inclusiv 
pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea contractului. În acest sens, cu excepţia 
cazului în care se obţine acordul scris prealabil al achizitorului, furnizorul şi personalul său, salariat ori 
contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte 
persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor 
face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al furnizării 
produselor ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, furnizorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna 
achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în 
cursul sau în scopul executării contractului.  
(6) Executarea contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi 
astfel de cheltuieli, contractul poate înceta conform art. 15 din prezentul Contract. Sunt considerate cheltuieli 
comerciale neuzuale: 

 (i) comisioanele care nu sunt menţionate în contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil 
încheiat referitor la prezentul contract, 

 (ii) comisioanele care nu corespund produselor furnizate şi legitime,  
 (iii) comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau  
 (iv) comisioanele plătite unei persoane care potrivit tuturor aparenţelor este o persoană interpusă.  

(7) Furnizorul va furniza achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se 
execută contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră 
necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli 
comerciale neuzuale. 
10.11. Conflictul de Interese 
(1) Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite 
executarea obiectivă şi imparţială a contractului.  
(2) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate solicita 
măsuri suplimentare dacă este necesar. Furnizorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, 
inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de 
interese. Furnizorul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo compensaţie din partea achizitorului, orice membru al 
personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o 
astfel de situaţie.  
(3) Furnizorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a 
personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care 
furnizorul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea 
prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin 
drept şi cu efect imediat a contractului, în condiţiile prevăzute în prezentul contract. 
(4) Furnizorul cu care autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziţie publică nu are dreptul de a 
angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind furnizarea produselor, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii 
contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 
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verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori 
angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai prestatorului de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/prestatorul de servicii de achiziţie implicat în procedura 
de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei 
perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a 
contractului respectiv. 
 
11. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI ȘI BENEFICIARULUI 
11.1. Achizitorul și beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 
care acesta le solicită şi care sunt necesare îndeplinirii contractului. 
11.2. Beneficiarul  are dreptul de a verifica conformitatea bunurilor livrat cu cerințele caietului de sarcini și se 
obligă să recepţioneze, potrivit art. 13, bunurile livrate. 
11.3. Achizitorul se obligă să efectueze plățile aferente bunurilor furnizat în condiţiile prevăzute la art.12 din 
prezentul contract. Factura va fi însoţită în mod obligatoriu de procesul verbal de recepție a bunurilor livrate. 
11.4. Achizitorul are obligaţia de a desemna cel putin o persoană responsabilă cu derularea contractului în 
termen de 10 zile de la semnarea contractului. 
 
12. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
12.1. Plata bunurilor se va efectua prin ordin de plată, în baza facturii fiscale emisă de furnizor și acceptată de 
achizitor, și în baza procesului verbal de recepție a bunurilor livrat aprobat de beneficiar. 
12.2. Plata se va efectua în termen de  maxim 10 zile de la încasarea de către Achizitor a prefinanțării 
sau de la încasarea sumelor solicitate de acesta de la Autoritatea de Management a programului de 
finantare, prin cerere de rambursare, respectiv de plată. 
12.3. Plata se va face în contul indicat de către Furnizor. 
 
13. RECEPŢIE  
13.1. Recepţia bunurilor livrate se va face la locul investitiei şi va fi consemnat într-un proces verbal de 
recepție.  
 
14.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
14.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma 
echivalenta cu o cota procentuala de 1% pe luna de intarziere (la valoarea ramasa de executat) pana la 
indeplinirea efectiva a obligatiilor din pretul contractului. 
14.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite (maxim 10 zile de la încasarea de către Achizitor a prefinanțării sau de la încasarea sumelor 
solicitate de acesta de la Autoritatea de Management a programului de finantare, prin cerere de rambursare, 
respectiv de plată), atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota 
procentuala de 1% pe luna de intarziere (raportata la valoarea platii neefectuate), pana la indeplinirea efectiva 
a obligatiilor. 
14.3 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în art. 12.2., acesta are dreptul de a suspenda lucrările 
sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea 
termenului prevăzut la art. 12.2; In acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului. 



 

 

 R o m a n i a 
Judetul Maramures 
O r a s u l  S e i n i 

Str. P-ta Unirii, nr. 16, cod 435400 
E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

Page 7 of 11 

14.4 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si 
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-
interese. 
14.5 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
executantului fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta renuntare sa nu 
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz, executantul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data denuntarii 
unilaterale a contractului. 
 
15.  ÎNCETAREA SI DENUNȚAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI: 
15.1. Prezentul contract încetează în următoarele situații :  
a) prin executarea  de către ambele părți a  tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și 
legislației aplicabile; 
b) prin acordul părților  consemnat în scris; 
c) prin reziliere/rezoluțiune, în cazul în care una  din părți  nu își execută  sau execută necorespunzător  
obligațiile contractuale.  
15.2.  În situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către 
Furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în 
cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.  
15.3.  În situația in care  executarea parțiala a obligațiilor contractuale face imposibila realizarea obiectului 
contractului în integralitatea sa, chiar daca a fost recepționata o parte din contract conform dispozițiilor legale, 
Furnizorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu întreaga valoare 
a obligațiilor contractuale stabilite prin contract . 
15.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu notificările 
scrise şi transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum 
şi la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligaţiilor, pe care cealaltă parte 
este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.  
15.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 
contractante. 
15.6. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract. 
15.7.  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel mult 15 zile de la 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia notificării 
furnizorului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul denunțării. 
15.8. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractului  sau dreptului 
autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile 
dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:  
   a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; 
   b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit - Furnizorului având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care 
rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene;  
  c) în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 
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16. AMENDAMENTE/ACTUALIZARE/AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. 
16.2. ACTUALIZARE/AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
a) Dacă se uzează de prevederile Art. 28 din HG nr. 395/2016, in conditiile Art. 221 din Legea nr. 
98/2016, pe parcursul indeplinirii contractului, pretul poate fi ajustat prin actualizare in cazul in care pe 
piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru 
elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-
a fundamentat pretul contractului. 
b) Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate, 
se va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin incheierea unui act 
aditional la contract. In masura in care modificarile nu sunt subsantiale, din contravaloarea sumelor de bani 
alocate investitiei, ramase in urma parcurgerii procedurii, vor fi decontate doar servicii si/sau dotari 
suplimentare care pot  interveni  pe parcursul  derularii  contractului, in baza preturilor unitare ofertate, prin  
aplicarea prevederilor art. 221 alin. (1),  lit.e) si t) din Legea  98/2016, daca este cazul. 
c) Ajustarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca urmare a 
modificarilor legislative privind moificarea de taxe si impozite. 
d) Actualizarea pretului contractului cu indicele de inflatie, se aplica doar in situatia in care durata de 
executie depaseste 12 luni si rata anuala a inflatiei depaseste pragul de 2,5%, aplicarea formulei de ajustare se 
face anual, dar nu mai devreme de 12 luni de la semnarea contractului. Actualizarea se aplica restului de 
executat, fara a se raporta la restul de plata in situatia in care exista diferente intre acestea. Mecanismul 
specific realizarii actualizarii de pret este urmatorul: 
e) Y =[(1+I) exponent 1/12 -1]X100%, unde I = e rata anuala a inflatiei exprimata ca zecimala din 100 
(adica 10%=0.10) iar Y = rata lunara a inflatiei exprimata ca procent. Evolutia indicilor poate fi consultata la 
adresa www.insse.ro. 
f) Aceasta doar în limita alocarii in Bugetului institutiei aprobat de Autoritatea contractanta. 
g) Ajustarea preţului contractului pe parcursul derulării contractului aflat in perioada sa de 
valabilitate, se va efectua în condiţiile legislației privind achizițiile publice. 
 
17. FORŢA MAJORĂ 
17.1.  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
17.4. 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. 
17.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 1 lună, 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. 
17.6. Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de prestare servicii de către oricare din părţi 
situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data 
semnării contractului de prestare servicii de către părţi. 
17.7. Furnizorul nu va răspunde pentru daune-interese/majorări de întârziere dacă, şi în măsura în care, 
întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul contract de funizare este rezultatul 
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unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, achizitorul nu va datora majorări de întârziere pentru plăţile 
cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către furnizor pentru neexecutare, dacă, şi în măsura 
în care, întârzierea achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore. 
17.8. Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală. 
 

18. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
18.1. 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. 
18.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, 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  competente. 
 
19. SUBCONTRACTAREA 
19.1. La încheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea 
catre Achizitor a contractelor încheiate de catre Executant cu subcontractantii nominalizaţi în ofertă sau 
declaraţi ulterior, astfel încât activitătile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestaţiilor, sa fie 
cuprinse în Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: 
denumirea subcontractanților, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, activitătile ce 
urmează a fi subcontractate, valoarea aferenta prestaţiilor, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor 
opţiunea de cesionare a contractului în favoarea Achizitorului, dacă este cazul, in condițiile legii. 
19.2. Executantul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanți în perioada de execuţie a Contractului, 
cu condiţia ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanţială a  acestuia, în conformitate cu cele 
prevăzute expres de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice. 
19.3. Executantul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuţie a 
contractului fără acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi 
subcontractanți va fi înaintată de către Executant în vederea obţinerii acordului Achizitorului într- un termen 
rezonabil și care nu va putea fi mai mic de 30 zile înainte de momentul începerii activității de către noii 
subcontractanți. 
19.4. In vederea obţinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligaţi sa prezinte: 

• declaraţie pe proprie răspundere prin care își asumă prevederile caietului de sarcini, propunerea 
tehnică şi financiară depusa de către Executant la ofertă, pentru activitățile supuse subcontractării, 

• Contractele de subcontractare încheiate între Executant și noii subcontractanți ce vor cuprinde 
obligatoriu și fără a se limita la acestea, informaţii cu privire la activitățile ce urmează a fi 
subcontractate, datele de contact și reprezentanţii legali, valoarea aferentă activității ce va face 
obiectul contractului, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor, dacă este cazul, 

• Certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică 

19.5. Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către 
subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate 
contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale 
aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat 
opţiunea în acest sens. 
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19.6. În sensul alin. 19(5), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie 
publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi 
plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către 
subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate 
cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi 
subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor 
asumate de subcontractant. 
19.7. Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, autoritatea contractantă are 
obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd 
transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din 
contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. 19 (6). 
19.8. Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau 
atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi 
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin 
acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. 
19.9. Contractele prezentate conform prevederilor alin. 19 (8) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor 
constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. 
19.10. Dispoziţiile prevăzute la alin. 19 (1)- 19 (9) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce 
priveşte modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică.  
 

20. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
20.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
21. COMUNICĂRI 
21.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 
şi 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,  fax sau  e-mail cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
 
22. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
23. DISPOZIŢII FINALE 
23.1. Contractul împreună cu anexele sale cuprinde ..........  pagini . 
23.2. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, două pentru achizitor şi unul pentru furnizor.     
 

ACHIZITOR ANTREPRENOR 
 

UAT ORASUL SEINI 
 

S.C. HORACE MEDIA SRL 
 

PRIMAR ADMINISTRATOR 
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EC. TULBURE GABRIELA FLORICA 

(semnătura autorizată) 
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