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Contract de furnizare 
 

    nr. 9921 data 28.06.2016 
 
 
 
 
 
1. În temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, s-a încheiat prezentul contract de 
furnizare de produse,  
 Intre: 

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL cu sediul in 
Techirghiol, str. Dr. Victor Climescu nr. 34–40, cod postal 906100, judet Constanta, telefon 
0241/481.721, fax 0241/735.705, cod fiscal 4300868, cont RO08TREZ23F660606710102X deschis la 
Trezoreria Eforie, reprezentat legal prin Manager - Elena-Roxana Almasan, în calitate de achizitor, 
pe de o parte 

 şi 
SC PRB CLARUM SRL, cu sediul in Navodari, strada Gradinilor, nr. 41, jud. Constanta, 

tel.0746.582.258 si 0723.582.258, email office@clarum.ro , inregistrat la Reg. Com. sub nr. 
J13/1971/2002, CUI RO14874884, cont IBAN RO 54TREZ2315069XXX020414 deschis la Trezoreria 
Constanta,  reprezentat prin Administrator - Penu Radu Bogdan, denumita Locator, au convenit 
incheierea prezentului contract de inchiriere, cu urmatoarele clauze : 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul 
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar 
fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi 
orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin 
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs 
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, 
de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului. 
g. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională 
de Comerţ (CIC). 
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i. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea 
şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în 
mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul  contractului   
4.1  Furnizorul se obligă să furnizeze, sa instaleze/monteze si sa puna in functiune produsul/le 
conform documentelor contractului si anexei nr.1 la prezentul contract (cod CPV 42912310-5 – Utilaje si 
aparate de filtrare sau purificare a apei) pe bază de comandă fermă.  
4.2. Furnizorul va livra produsele, în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. 
4.3 Achizitorul se obligă să platească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 
furnizare. 
 
5. Preţul contractului 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, este de 
124.833,33 lei  fara TVA , pretul cu TVA fiind de 149.800 lei. 
 
6. Durata contractului 
6.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui si inceteaza sa produca efecte la data expirarii 
perioadei de garantie acordata produselor. 
 
7. Documentele contractului 
7.1- Documentele contractului sunt: 

a) referat nr.9664/22.06.2016; 
b) Oferta din catalogul SEAP  
c) Nota de estimare nr.9748/23.06.2016 
d) Nota justificative nr.9749/23.06.2016; 
e) Anexa nr.1; 

 
8.  Obligaţiile principale ale furnizorului 
8.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele şi/sau performanţele prezentate în oferta.  
8.2 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
       a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, 
 
9.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1  - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsul în termenul convenit. 
9.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produsului către furnizor în termen de maximum 60 de zile 
de la emiterea facturii, conform procesului verbal de receptie. 
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10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală din valoarea comenzii nelivrate. Cota procentuală este de 0,06%, pentru 
fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plati, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 
din plata neefectuată. Cota procentuală este de 0,06%, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor. 
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil 
şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plată de 
daune-interese.  
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fără nicio compensaţie, dacă acestă din urmă da faliment, cu condiţia ca această anulare să 
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 
denunţării unilaterale a contractului.  
 

Clauze specifice 
 

 
11. Alte resposabilităţi ale furnizorului  
11.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat.  
11.2 - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru livrarea produselor în conformitate cu graficul de 
livrare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de livrare 
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
 
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului  
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut şi pe care le consideră necesare indeplinirii contractului.  
 
13. Ambalare şi marcare 
13.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la 
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la 
precipiţaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să 
ajungă în bună stare la destinaţia finală. 

(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în considerare, 
unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare 
grea în toate punctele de tranzit. 
13.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul său, sau din afara pachetelor, va respecta strict 
reglementările legale în vigoare.  
13.3 - Toate materialele de ambalare a produselor ramân în proprietatea achizitorului, mai putin 
materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, etc). 
 
14.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
14.1 -  Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală, indicată de achizitor, în termen de 
5-10 zile de la primirea comenzii ferme din partea achizitorului. 
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14.2 – (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât 
şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, 
cantitatea, locul de încarcare şi locul de descărcare. 
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsul: 

a) factura fiscală, însoţită de avizul de expediţie 
b) copia formularului de comandă 
c) certificatul de calitate/valabilitate (garantie) 

 
15. Recepţie şi verificări  
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica atât modul de livrare al produsului, cât şi calitatea acestuia, 
pentru a stabili conformitatea lui cu prevederile din propunerea .  
15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 
obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest 
scop.  
 
16. Asigurări 
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii 
sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, până în momentul în care acestea 
sunt recepţionate de către achizitor.  
 
17. Perioada de garanţie acordată produselor 
17.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate sunt conform cerinţelor. De asemenea, 
furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca 
urmare a transportului.  
17.2  Furnizorul are obligaţia de a livra produsele însoţite de  instrucţiuni în limba română. 
17.3 - (1) Perioada de garanţie/valabilitate acordată produsului de către furnizor este de 24 luni.  
 (2) Perioada de garanţie/valabilitate a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea  
acestora la destinaţia finală. 
17.4 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce 
apare în conformitate cu această garanţie/valabilitate. 
 
18. Ajustarea preţului contractului 
18.1 - Preţul rămâne neschimbat pe durata derulării contractului. Pentru produsele livrate plăţile datorate 
de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară/oferta.. 
 
19. Amendamente  
19.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
20. Întarzieri în îndeplinirea contractului 
20.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare conform prevederilor art.14 din 
prezentul contract. 
 
21. Forţa majoră 
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 
21.4 - 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. 
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21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
22. Soluţionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea 
contractului. 
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de 
către instantele competente din judetul Constanta.  
 
23. Comunicări 
23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
28.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin posta, telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
 
24. Legea aplicabilă contractului şi limba care guvernează contractul: 
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
24.2 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
25. Aplicabilitate 
25.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui . 
 
      Părţile au înţeles să încheie prezentul contract azi, _____________, în 2 (doua) exemplare, un 
exemplar pentru furnizor si unul pentru achizitor.     
      Prezentul contract contine un numar de 6 (sase) pagini, inclusiv Anexa nr.1. 
 

Achizitor, 
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE 

TECHIRGHIOL 

Furnizor, 
SC PRB CLARUM SRL 

MANAGER 
Elena-Roxana Almasan 

 
 

 
 
 

Administrator  
 Penu Radu Bogdan 

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 
Oprisan Mihaela 

 
 
 

VIZA C.F.P. 
Stan Mariana 

 
 
 

 
COMPARTIMENT JURIDIC 

Casandra Ioana 
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ANEXA Nr. 1 

 

la Contractul de furnizare nr. ________ / ____________ 
 

 

Denumire produs Cod CPV UM 

C
an

tit
at

e 

Pr
et

  
 fa

ra
 T

V
A

  

Sistem de filtrare si dedurizare 
apa 

-  buc 1 124.833,33 lei 

   Total fara TVA 124.833,33 lei 
 
 

Achizitor, 
SANATORIUL BALNEAR ŞI DE 
RECUPERARE TECHIRGHIOL 

Furnizor, 
SC PRB CLARUM SRL 

Manager 
Almasan Elena-Roxana  

 
 

 

  Administrator  
                      Penu Radu Bogdan 

Director financiar contabil 
Oprisan Mihaela 

 
 
                               Viza C.F.P. 

Stan Mariana 
 

Compartiment Juridic,  
Casandra Ioana 

 
 
 

 




