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INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL TELEORMAN                    _____________________ 

 

 

 

Contract furnizare echipamente IT  
Nr. __________/___________ 

 

 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, între 

 

1. Părțile contractante: 

 
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TELEORMAN, cu sediul în municipiul Alexandria, str. 

Dunării nr. 178, județul Teleorman, tel: 0247/317436, fax: 0247/317436, e-mail: office@prefectura-

teleorman.ro, cod fiscal: 4469108, cont IBAN ______________________deschis la Trezoreria 

Municipiului Alexandria reprezentată prin Haralambie EPURE - PREFECTUL JUDEȚULUI 

TELEORMAN, în calitate de  Autoritate contractantă, pe de o parte 

şi  

 

SC _____________SRL, persoană juridică română cu sediul în str. 

______________________________, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. 

________________________, cont IBAN _____________________, deschis la Trezoreria 

___________________________, reprezentată legal de ________________________, în calitate 

de Contractant, pe de altă parte, 

 
 

au convenit încheierea prezentului Contract de achiziție publică furnizare produse. 

  

2. OBIECTUL CONTRACTULUI  

2.1. Obiectul prezentului Contract îl reprezintă furnizarea de către ____________ a produsului/produselor 

______________________________________________________, în conformitate cu obligațiile asumate 

prin prezentul contract și specificațiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini. 

 

3. PREȚUL CONTRACTULUI 

3.1. Autoritatea contractantă se obligă să plătească Contractantului preţul produselor furnizate, în sumă de 

_______________, la care se adaugă TVA în valoare de ________________.  

3.2. Preţul total de ___________________, este ferm și cuprinde atât valoarea produselor, cât și alte costuri 

ce derivă din obligațiile asumate de furnizor, inclusiv instalarea echipamentelor la sediul autorității 

contractante. 

3.3. Plata se va face prin ordin de plată emis de Autoritatea contractantă, în termen de 30 de zile de la 

primirea facturii. 

3.4. Efectuarea plății este condiționată de anexarea la factura fiscală a procesului-verbal de recepție a 

produsului/produselor.  

 

4. DURATA CONTRACTULUI 

4.1. Prezentul Contract începe de la data semnării de către ambele părți şi se finalizează la data îndeplinirii 

obligaţiilor contractuale în sarcina Părţilor. 

4.2. Furnizarea produselor va începe imediat după semnarea contractului de către ambele părți și va dura 

maxim 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia. 

4.3. Depășirea termenului de furnizare atrage rezilierea contractului de furnizare produse.  

 

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

5.1. Documentele prezentului Contract sunt: 

i. Caiet de sarcini 

ii. Oferta tehnică și financiară 

iii. Print-screen achiziție SICAP. 
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6. OBLIGAȚIILE CONTRACTANTULUI 

6.1. Contractantul va furniza Produsele şi îşi va îndeplini obligaţiile în condiţiile stabilite prin prezentul 

Contract, cu respectarea prevederilor documentaţiei de atribuire şi a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat 

contractul. 

6.2. Contractantul va furniza Produsele cu atenţie, eficienţă şi diligenţă, cu respectarea dispoziţiile legale, 

aprobările şi standardele tehnice, profesionale şi de calitate în vigoare. 

6.3. Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România şi se va asigura că şi Personalul 

său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările şi standardele tehnice, profesionale şi 

de calitate în vigoare. 

6.4. Contractantul se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract numai 

după aprobarea/recepţia produselor în condiţiile din Anunțul publicitar. 

6.5. Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condiţiile Anunțului publicitar, 

în conformitate cu oferta sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 

metodelor de prestare, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

6.6. Contractantul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea Contractantă 

sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce priveşte modul de utilizare a 

Produselor. 

6.7. Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea contractantă în limita prejudiciului creat, 

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 folosite pentru sau în 

legătură cu Produsele furnizate, şi/sau 

ii. daune, despăgubiri, penalităţi, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări 

ale dreptului de proprietate intelectuală, precum şi ale obligaţiilor sale conform prevederilor Contractului. 

6.8. Contractantul va despăgubi Autoritatea contractantă în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiţii: 

i. despăgubirile să se refere exclusiv la daunele suferite de către Autoritatea contractantă ca urmare a culpei 

Contractantului; 

ii. Autoritatea contractantă a notificat Contractantul despre primirea unei notificări/cereri cu privire la 

incidenţa oricăreia dintre situaţiile prevăzute mai sus; 

iii. valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin titluri executorii emise conform prevederilor legale/hotărâri 

judecătoreşti definitive, după caz. 

6.9. Contractantul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii 

şi, după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu privire la 

libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea 

discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii minorilor. 

 

7. OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE 

7.1. Autoritatea Contractantă se obligă să recepţioneze produsele furnizate şi să certifice conformitatea 

astfel cum este prevăzut în Caietul de sarcini. 

7.2. Autoritatea Contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerii 

Produselor. Solicitarea de revizuire/respingere va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă 

are dreptul de a rezoluţiona/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de 

calitate. 

7.3. Autoritatea contractantă se obligă să plătească Preţul Contractului către Contractant, în termen de 

maximum 30 de zile de la primirea facturii în original la sediul său și numai după recepția produselor. 

 

8. COMUNICAREA ÎNTRE PĂRȚI 

8.1. Orice comunicare făcută de Părţi va fi redactată în scris, în limba română și vor fi considerate valabile 

dacă au fost transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail/fax cu 

confirmare de primire. 

8.2. Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele: 

Pentru:                Pentru: 

Autoritatea contractantă: Instituția Prefectului-

Județul Teleorman 

Contractant:  

Adresă: str. Dunării, nr. 178, Alexandria, 

Teleorman 

Adresă:  

Telefon/fax: 0247311150 int. 29029; 

0247/312973 

Telefon/fax:  

E-mail: victoria.turcu@prefectura-teleorman.ro E-mail:  
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Persoana de contact: Turcu Victoria Persoana de contact:  

8.3. Orice comunicare făcută de una dintre Părţi va fi considerată primită: 

    i. la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare 

de primire; 

    ii. la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax 

sau e-mail (cu condiţia ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată 

primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare). 

8.4. Părţile se declară de acord că nerespectarea cerinţelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite 

în prezentul Contract să fie sancţionată cu inopozabilitatea respectivei comunicări. 

 

9. ÎNCEPERE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 

9.1. Contractantul are obligaţia de a începe furnizarea Produselor, respectiv ______________________ 

(așa cum sunt evidențiate la pct. 2. Obiectul contractului), în conformitate cu prevederile art. 4.2 din 

prezentul contract. 

9.2. În cazul în care orice motive de întârziere, ce nu se datorează Contractantului, sau alte circumstanţe 

neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea Contractului de către Contractant, 

îndreptăţesc Contractantul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a Produselor, atunci Părţile vor 

revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 

 

10. MODIFICAREA CONTRACTULUI, CLAUZE DE REVIZUIRE 

10.1. Pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, Părţile au dreptul de a conveni modificarea şi/sau 

completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părţilor, fără a 

afecta caracterul general al Contractului, în limitele dispoziţiilor prevăzute de actele normative în vigoare. 

10.2. În cazul în care Contractantul înregistrează întârzieri şi dovedeşte că a fost în imposibilitatea de a 

depista/sesiza o astfel de eroare/omisiune/viciu până la depunerea Ofertei, Contractantul notifică 

Autoritatea contractantă, având dreptul de a solicita modificarea contractului. 

10.3. Partea care propune modificarea Contractului are obligaţia de a transmite celeilalte Părţi propunerea 

de modificare a Contractului cu respectarea clauzelor prevăzute la pct. 8 Comunicarea între Părţi cu cel 

puţin 5 zile înainte de data la care se consideră că modificarea ar trebui să producă efecte. 

10.4. Modificarea va produce efecte doar dacă părţile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui 

act adiţional. Acceptarea modificării poate rezulta şi din faptul executării acesteia de către ambele părţi. 

10.5. Clauzele de modificare a contractului se pot referi, fără a se limita la: 

i. Necesitatea extinderii duratei de furnizare a produselor. 

 

11. CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

11.1. Contractantul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie în vederea 

încheierii şi executării Contractului drept strict confidenţiale. 

11.2. Obligaţia de confidenţialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor 

informaţii venite, în format oficial, din partea anumitor autorităţi publice conform prevederilor legale 

aplicabile. 

 

12. OBLIGAȚIILE PRIVIND DAUNELE ȘI PENALITĂȚILE DE ÎNTÂRZIERE 

12.1. În cazul în care, Contractantul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract sau le 

îndeplineşte necorespunzător, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe dobânda legală 

penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2^1 din O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi 

penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în 

domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea produselor 

nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului. 

12.2. În cazul în care Autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a 

facturii în termenul prevăzut în prezentul contract, Contractantul 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 executarea obligaţiile  de plată a unor sume 

de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, dar nu 

mai mult decât valoarea plăţii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată. 

12.3. Penalităţile de întârziere datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform 

prezentului contract. 

 

13. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
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13.1. Orice Rezultat elaborat şi/sau prelucrat de către Contractant în executarea Contractului vor deveni 

proprietatea exclusivă a Autorităţii contractante, la momentul efectuării plăţii sumelor datorate 

Contractantului conform prevederilor prezentului Contract. 

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

industrială, dobândite în executarea Contractului vor fi proprietatea exclusivă a Autorităţii contractante, 

care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare 

geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate 

intelectuală ori industrială. 

 

14. FACTURARE ȘI PLĂȚI ÎN CADRUL CONTRACTULUI 

14.1. Plăţile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea facturii ca 

urmare a aprobării de către Autoritatea Contractantă a produsului livrat de Contractant. 

14.2. Plata contravalorii Produselor furnizate se face prin virament bancar, în baza facturii/facturilor, 

emisă/e de către Contractant pentru suma la care este îndreptăţit conform prevederilor contractuale, direct 

în contul Contractantului indicat pe factură (cont de trezorerie). 

14.3. Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la primirea facturii la sediul Autorităţii contractante în 

condiţiile stabilite mai sus. 

14.4. Moneda utilizată în cadrul prezentului Contract: LEU 

14.5. Dacă factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă, şi 

sunt necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Contractantului, 

termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul 

îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond ale facturii. 

 

 

15. FORȚA MAJORĂ 

15.1. Nici una dintre părți nu va fi responsabilă către cealalată parte pentru o neîndeplinire sau întârziere în 

executarea obligațiilor sale ce decurg din prezentul contract, cauzată de apariția unui caz de forță majoră 

(cutremur, inundație, incendiu sau orice alt eveniment neprevăzut). 

15.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi, în scris, de îndată 

ce s-a produs evenimentul. 

15.3. 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. 

15.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 5 zile, 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. 

 

16. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

16.1. Prezentul Contract încetează de drept prin ajungere la termen sau la momentul la care toate obligaţiile 

stabilite în sarcina părţilor au fost executate. 

16.2. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a rezilia Contractul, fără însă a fi afectat dreptul Părţilor 

de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacă: 

i. Contractantul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de către Autoritatea 

contractantă, prin care i se solicită remedierea Neconformităţii sau executarea obligaţiilor care decurg din 

prezentul Contract; 

ii. În cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Autorităţii contractante în legătură 

cu care se furnizează Produselor care fac obiectul Contractului; 

iii. Valorificarea de către Autoritatea contractantă a rezultatelor prezentului contract este grav compromisă 

ca urmare a întârzierii furnizării din vina Contractantului. 

16.3. Contractantul poate rezilia Contractul fără însă a fi afectat dreptul Părţilor de a pretinde plata unor 

daune sau alte prejudicii, în cazul în care: 

i. Autoritatea contractantă nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată a produselor furnizate de Contractant, în 

condiţiile stabilite prin prezentul Contract. 

16.4. Rezilierea Contractului în condiţiile pct. 16.2 şi pct. 16.3 intervine cu efecte depline, fără a mai fi 

necesară îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile şi fără a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe 

judecătoreşti şi/sau arbitrale. 

16.5. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare produse, în 

cel mult 10 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, 

cu condiţia notificării Contractantului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul denunţării. 

 

17. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ 
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17.1. Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe şi negociere 

amiabilă, orice neînţelegere sau dispute/divergenţe care se poate/pot ivi între ele în cadrul sau în legătură 

cu îndeplinirea Contractului. 

17.2. Dacă disputa nu a fost astfel soluţionată şi Părţile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu 

sau în îndeplinirea Contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc şi în scris, în privinţa poziţiei lor 

asupra aspectului în dispută precum şi cu privire la soluţia pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei. 

17.3. Dacă încercarea de soluţionare pe cale amiabilă eşuează sau dacă una dintre Părţi nu răspunde în 

termen de 3 zile lucrătoare la solicitare, oricare din Părţi are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată 

competente. 

17.4. Contractul este guvernat de legea română, atât în ceea ce privește executarea, cât și interpretarea sa. 

       

18. CLAUZE FINALE 

18.1. Nulitatea oricărei clauze din prezentul Contract nu determină nulitatea întregului Contract, decât în 

situația în care acea clauză a fost determinantă în încheierea acestuia. 

 

Drept pentru care, Părţile au încheiat prezentul Contract azi, ____________, în 2 (două) exemplare. 

 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TELEORMAN               SC                              

PREFECT,                                                                                                  ADMINISTRATOR, 

 

 

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

Consilier juridic,  

 

 

 

AVIZAT PENTRU FINANCIAR-CONTABILITATE: 

Șef Serviciu, 

 

 

 

 

 

VIZAT C.F.P.P. 

Șef Serviciu, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


