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CONTRACT DE FURNIZARE
nr. ........ din ...........
1.
Partile contractante
În temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,
(denumit in continuare Contract),
intre:
Compania Nationalã de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA, Societate
administrata in Sistem dualist, cu sediul în Bucuresti, B-dul Gen. Gh. Magheru, nr. 33, sector 1,
telefon 021 303 5611, fax 021 303 5610 înregistratã la Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti
sub numãrul J40/8060/2000, atribut fiscal R, cod unic de inregistrare 13328043, cont IBAN RO54
RNCB 0072 0058 0063 0001, deschis la BCR filiala sector 1, reprezentata legal prin Directorat
compus din Ion-Toni TEAU - Director General Executiv, Octavian LOHAN – Membru,
Gheorghe Cristian VISAN – Membru, în calitate de Achizitor, pe de o parte
si
S.C. ………………….., avind sediul …………., str. ………………, nr. ….., jud. ….., inmatriculata
in Registrul Comertului cu nr. ……………, tel. …………., Fax ………….. cod unic de inregistrare
…………….., cont ……………………. deschis la ………………. Suc. ……………., reprezentata
legal prin …………………………….., in calitate de Furnizor.
2.
Obiectul si pretul Contractului
2.1 Furnizor se obliga sa furnizeze 910 set-uri “Rezerva folie pentru capac WC igienic (pentru
intrega Companie)”, astfel cum este prevazut in caietul de sarcini, document al prezentului
contract.
2.2 Achizitorul se obliga sa plateasca Furnizorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului.
2.3 Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul produselor livrate si al
serviciilor conexe prestate (transport), este de ................. lei, fara TVA.
3.
Durata Contractului
3.1 Durata Contractului este de 1 luna de la intrarea in vigoare a Contractului.
4.
Definitii
4.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract de achizitie publica – contract, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care
include si categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2) din OUG nr
34/2006, cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o
parte, si unul ori mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de
lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
b) Achizitor si Furnizor - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul
contract;
c) produse – produsele specificate in prezentul contract, pe care Furnizorul se obliga prin
contract sa le furnizeze Achizitorului;
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d) pretul contractului - pretul platibil Furnizorului de catre Achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;
e) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in Caietul
de sarcini/temei de continut si in Propunerea tehnica;
f) forta majora - un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
g) dobanda penalizatoare - suma de bani reprezentand echivalent al prejudiciului creat pentru
indeplinirea cu intarziere a unei obligatii contractuale, pe care partea in culpa o va plati
conform contractului;
h) daune = prejudicii
daune – interese = despagubire la care are dreptul o Parte pentru repararea prejudiciului pe care
l-a suferit prin nexecutarea, executarea cu intarziere sau executarea necorespunzatoare
obligatiilor contractuale ale celeilalte Parti.
Daunele interese pot fi:
daune-interese compensatorii = daune interese acordate pentru neexecutarea totala sau partiala,
sau pentru indeplinirea necorespunzatoare a obligatiei contractuale a debitorului;
daune moratorii = daune-interese acordate pentru simpla intarziere in realizarea unei obligatii
contractuale, fara dovedirea vreunui prejudiciu(dobanda penalizatoare);
daune previzibile = prejudicii suferite de creditor din cauza neexecutarii unei obligatii
contractuale a debitorului, care au fost prevazute sau care puteau fi prevazute la data incheierii
contractului;
j) Imputernicitul Funrizorului - persoană fizică sau juridica desemnată de Furnizor pentru a-l
reprezenta pe durata Contractului si care coordoneaza si raspunde de indeplinirea obligatilor
sale contractuale.
k) SEN – Sistemul Energetic National.
l) Zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.
Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului
şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc
un eveniment sau s-a realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul
termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare
legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile
lucrătoare.,
m) Lună – lună calendaristică,
n) An – 365 zile.
4.2 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.
5.
Aplicabilitate
5.1 Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti.
6.
Documentele Contractului
6.1 (1) Documentele Contractului, in ordinea importantei lor, sunt:
a) Caietul de Sarcini;
b) Propunerea tehnica si propunerea financiara;
c) Anexa 1 “Lista de cantitati si preturi unitare”
d) Contractele incheiate cu subcontractanti, daca este cazul;
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(2) Documentele care alcatuiesc Contractul trebuie sa cuprinda clauze si prevederi coerente. In
caz de ambiguitate sau divergenta intre documentele care alcatuiesc contractul, vor prevala
clauzele documentului cu importanta cea mai mare din lista de mai sus.
7.
Standarde
7.1 Produsele si serviciile furnizate în baza Contractului vor respecta standardele menţionate în
Caietul de sarcini, document al prezentului contract. În caz că nu sunt menţionate anumite
standarde, produsele furnizate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către
Furnizor în Propunere tehnică, document al prezentului contract.
7.2

Cand nici in Caietul de sarcini, nici in Propunerea tehnica nu este mentionat nici un standard
sau reglementare aplicabila produselor, se vor respecta standardele sau reglementarile
recunoscute in Romania, aplicabile pentru respectivul produs.

8.

Caracterul confidenţial al Contractului

8.1. Caracterul confidenţial al datelor si rezultatelor
8.1.1 Părţile înţeleg şi convin asupra faptului că datele si rezultatele obtinute conform prezentului
Contract, transmise în formă orală, scrisă, prin poştă electronică, prin iniţierea accesului la
informaţii, cum ar fi cele stocate într–o bază de date, sau orice altă formă intangibilă sau
tangibilă, vor fi considerate ca informaţii confidenţiale.
8.1.2 Furnizorul nu va multiplica, reproduce, dezvălui Informaţii confidenţiale nici unei persoane,
nu va permite unei terţe părţi accesul la Informaţiile confidenţiale, şi nici nu va exploata sau
utiliza Informaţiile confidenţiale în alte scopuri decât cele stabilite prin prezentul Contract,
fără a avea consimţământul prealabil scris al Achizitorului.
8.2.

Obligaţiile Furnizorului privind confidentialitatea datelor si rezultatelor

8.2.1

Furnizorul se angajeaza ca:
a) va da dovadă de aceeaşi grijă şi discreţie pentru a evita dezvăluirea, publicarea sau
răspândirea datelor si rezultatelor ca şi în cazul informaţiilor similare proprii pe care nu
doreşte să le dezvăluie, să le publice sau să le răspândească;
b) va folosi datele si rezultatele numai în scopul pentru care acestea au fost dezvăluite.

8.2.2

Furnizorul poate dezvălui informaţiile către:
a) angajaţii săi care trebuie să le cunoască şi oricărei entităţi legale;
b) oricare altă parte cu consimţământul anterior al Achizititorului, prezentat in scris

8.2.3 Furnizorul poate dezvălui informaţiile în măsura în care este imperativ cerut de lege. Totuşi,
Furnizorul va notifica prompt acest fapt Achizititorului pentru a–i da acestuia posibilitatea de a
obţine un ordin protector.
8.3 Excepţii de la obligaţiile privind confidentialitatea informatiilor
Furnizorul poate dezvălui, publica şi folosi informaţiile care sunt:
a) deja în posesia sa fără obligaţii de confidenţialitate;
b) obţinute dintr-o altă sursă decât Achizititor, fără obligaţii de confidenţialitate;
c) disponibile public la momentul primirii lor sau care devin publice ulterior fără nici o culpă
a Furnizorului;
d) dezvăluite de Achizitor către o altă parte fără obligaţii de confidenţialitate.
9.
9.1

Subcontractanti
Conform prevederilor contractului, Furnizorul este unicul raspunzator, in fata Achizitorului,
pentru modul in care se executa contractul. Toti angajatii, reprezentantii sau subcontractantii
angajati de catre Furnizor pentru executare contractului vor fi sub deplinul control al
Furnizorului si nu se vor considera parti contractante in prezentul contract.
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9.2 Furnizorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii
in care el a semnat contractul cu Achizitorul.
9.3 (1) La data semnarii contractului, Furnizorul va prezenta contractele incheiate cu subcontractantii
desemnati din care sa rezulte clar atat pretul total, cat si preturile unitare. In cazul in care
preturile din contractul incheiat de Furnizorul cu subcontractantul desemnat sunt mai mici decat
preturile unitare din oferta, decontarea se va face la nivelul preturilor unitare din contractul de
subcontractare.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate
cu acestia se constituie in anexe la contract.
9.4

(1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Furnizor de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.

9.5

Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii
nominalizaţi în oferta fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu
trebuie sa conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale. Numai in cazul
unor motive intemeiate, Furnizorul poate
inlocui oricare subcontractant, drepturile
Achizitorului fiind de a solicita motivul inlocuirii si de a aproba alegerea Furnizorului cu
privire la noul subcontractant in functie de motivele transmise de Furnizor. Achizitorul va
comunica decizia sa cu privire la noul subcontractant ales de Furnizor in maxim 10 zile
lucratoare de la primirea solicitarii si a celorlalte documente transmise de Furnizor. Schimbarea
subcontractantului nu va modifica pretul contractului.

9.6

În cazul în care Furnizorul subcontractează fără autorizarea prealabilă a Achizitorului, aceasta
din urmă poate aplica sancţiunile prevăzute în clauza 28- Rezilierea Contractului de catre
Achizitor.

10. Cesiunea
10.1 Furnizorul poate cesiona doar drepturile de creanta nascute din contract, cu notificarea
Achizitorului, cesiunea producand efecte fata de acesta din momentul notificarii, obligatiile
nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate intial.
10.2 În cazul în care Furnizorul isi cesioneaza drepturile sau obligatiile derivate din contract, cu
exceptia cazurilor prevazute la art. 10.1., Achizitorul va aplica, fara nici o notificare, sanctiunea
rezilierii contractului, de plin drept, fara interventia instantei de judecata.
11. Limba care guverneaza contractul
11.1 Limba care guvernează Contractul este limba romana.
11.2 Orice alte documente necesare derularii Contractului care sunt redactate in alta limba vor fi
insotite de traducere autorizata, in limba romana.
12. Legea aplicabila contractului
12.1 Contractul va fi interpretat in conformitate cu legea romana.
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13. Comunicari
13.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie
transmisa in scris. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.
Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii respective. Comunicarile prin e-mail sunt oficiale
dupa cum agreeaza partile.
14. Acte aditionale
14.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor Contractului, prin act adiţional, numai in conformitate cu prevederile OUG nr.
34/2006.
15. Obligatiile Achizitorului si modalitati de plata
15.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele furnizate in baza prezentului contract in termen
de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la furnizare.
15.2 Achizitorul se obliga sa platasca pretul contractului in baza facturii fiscale emise de Furnizor.
Factura vor fi insotite de avizul de expeditie confirmat de reprezentantii achizitorului. Plata
facturii se va face in termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii fiscale la Achizitor, in
conditiile respectarii clauzelor contractuale.
15.3 Plata se va face cu ordin de plata in contul Furnizorului in baza facturii fiscale insotita de:
declaratia de conformitate si avizul de expeditie.
16. Obligatiile Furnizorului
16.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in cantitatile prevazute la art. 2.1, in termen de
maxim 30 zile de la primirea comenzilor de livrare.
16.4 Furnizorul certifica faptul, ca toate produsele furnizate in acest Contract respecta in totalitate
cerintele prevazute in normele si directivele Uniunii Europene (UE) la care sunt supuse
produsele sau grupa de produse respectiva si isi asuma intreaga responsabilitate in acest sens.
16.5 Furnizorul trebuie să respecte şi să îndeplinească prevederile tuturor legilor şi reglementărilor în
vigoare în România specifice produselor furnizate in baza prezentului Contract. Furnizorul
trebuie să despăgubească Achizitorul pentru orice plângeri sau proceduri iniţiate de
nerespectarea de către Furnizor a prevederilor legilor sau reglementărilor în vigoare.
16.6 În cazul în care Furnizorul este format printr-o asociere, toate persoanele fizice şi juridice
participante la asociere trebuie să îndeplinească, în comun, prevederile prezentului Contract.
Compoziţia asocierii şi obligaţiile şi drepturile asociaţilor legate de realizarea Contractului nu
pot fi modificate pe parcursul executarii acestuia, faţă de cele existente la data semnării
Contractului, fără consimţământul prealabil al Achizitorului, exprimat în scris.
17. Asigurarile Furnizorului
17.1 Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizare prin Contract impotriva pierderii sau
deteriorarii neprevazute la fabricare.
17.2 Furnizorul nu poate invoca lipsa acestei asigurari in cazul producerii unor evenimente care sa conduca la
neindeplinirea in termen a obligatiilor sale asumate prin prezentul contract.
18.
18.1
18.2

Furnizarea produselor
Furnizorul are obligatia de a furniza produsele catre Achizitor pana la destinatia finala.
Produsele se vor livra insotite de urmatorul set de documente :
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- certificat de garantie ;
- aviz de expeditie;
Furnizarea produselor se considera incheiata la data procesului-verbal de efectuare a receptiei in
locul de descarcare al Achizitorului.
19.
19.1

Ambalare si marcare
(1) Produsele, vor fi ambalate de Furnizor in conformitate cu mijlocul de transport utilizat la
furnizare, de o maniera care sa asigure fara limitare, la manipularea durata din timpul
transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatii care ar
putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber incat sa ajunga in buna stare la
destinatia finala. Ambalajul trebuie sa fereasca produsele si contra socurilor si tuturor
solicitarilor extreme la care acestea sunt solicitate in timpul manipularilor de descarcare.

19.2 Calitatea ambalajului nu il exonereaza de raspundere pe Furnizor fata de Achizitor pentru
pierderi sau deteriorari de produse suferite pe timpul transportului sau manipularilor.
19.3 Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare in vederea
protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc.) raman in proprietatea Achizitorului fara
plata.
20.
20.1
20.2

Prestarea serviciilor conexe
Furnizorul are dreptul de a-si alege carausul pentru a livra produsele in conditia de livrare la
locul de garare al Achizitorului, fara a modifica pretul contractului.
Pe langa furnizarea efectiva a produselor, Furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul
contractului, de a presta si serviciile conexe livrarii produselor asa cum prevad Caietul de
sarcini si Propunerea tehnica, documente ale prezentului contract.

21. Perioada de derulare
21.1 Furnizorul are obligatia de a efectua furnizarile si de a-si indeplinii indatoririle ce si le-a asumat,
prin prezentul Contract.
21.2

Daca pe parcursul contractului apar situatii neprevazute, altele decat cele de forta majora, care il
impiedica pe Furnizor sa-si indeplineasca indatoririle contractuale, acesta are obligatia de a
notifica, in timp util, Achizitorul comunicand situatiile aparute si noile termene la care va putea
sa-si indeplineasca respectivele indatoriri. Daca Achizitorul va considera ca aceste situatii nu ii
afecteaza interesele sale si nu conduc la marirea costului contractului, acesta poate accepta, prin
act aditional semnat de reprezentantii legali ai partilor contractuale, noile termene propuse de
Furnizor.

21.3

Cu exceptia prevederilor privind forta majora si a situatiei in care Achizitorul este de acord cu o
prelungire conform clauzei 21.2 orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
Achizitorului de a solicita penalitati si/sau alte daune prevazute in contract.

22. Receptie, inspectie si teste
22.1 Receptia produselor care fac obiectul prezentului Contract se va efectua la locul de descarcare al
Achizitorului, la livrarea produselor, si va consta intr-o receptie cantitativa si calitativa.
Receptia calitativa se va efectua vizual conform cerintelor din caietul de sarcini.
Daca vreunul dintre produsele receptionate nu corespunde specificatiilor din propunerea tehnica
si nu este identic cu mostra anexata propunerii tehnice sau prezinta vicii ascunse, Achizitorul
are dreptul sa il respinga iar Furnizorul are obligatia de a-l inlocui, fara a modifica pretul
contractului.
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Reclamatiile privind lipsurile cantitative, produsele sosite deteriorate in timpul transportului si
consemnate in procesul verbal, vor fi rezolvate prin completare si/sau inlocuire de catre
Furnizor in maximum 2 zile lucratoare de la data receptiei.
Pentru depasirea termenului de 2 zile lucratoare acordat pentru rezolvarea reclamatiilor de
mai sus, Furnizorul va plati penalitati ca si pentru depasirea termenului de livrare.
23. Perioada de garantie acordata produselor
23.1 Furnizorul garanteaza, printr-o declaratie de conformitate emisa de el ca produsele livrate in baza
prezentului contract sunt noi, nefolosite, importate/fabricate in cursul acestui an, sunt executate
din materii prime si materiale de calitatea a-I-a si ca nu prezinta defecte provenind din defecte
ale materialelor folosite sau dintr-o eventuala omisiune a Furnizorului si/sau producatorului,
dupa caz. Deasemenea prin aceasta declaratie de conformitate Furnizorul va atesta originea
produselor si va indica importatorul de la care a prezentat si autorizarea de livrare.
23.2

Furnizorul garanteaza pentru o perioada de ......... luni de la livrare ca produsele livrate in baza
prezentului contract, in urma utilizarii lor normale, isi vor mentine caracteristicile tehnice din
propunerea tehnica. Perioada de garantie incepe din data procesului verbal de receptie.

23.3

Reclamatiile de calitate privind nementinerea caracteristicilor tehnice a produselor livrate, in
perioada de garantie, se vor transmite in scris la Furnizor in perioada de garantie dar nu mai
tarziu de 15 zile de la data de expirare a acestei perioade.
Furnizorul este obligat sa rezolve reclamatiile de calitate in maximum 5 zile lucratoare de la
data receptionarii reclamatiei, prin inlocuirea cantitatilor reclamate. Depasirea termenului de 5
zile lucratoare pentru rezolvarea reclamatiei va fi penalizata ca si depasirea termenului de
livrare.

23.4

In cazul in care Furnizorul nu reuseste sa rezolve reclamatiile, conform contractului, Achizitorul
o va face el insusi, pe riscul si cheltuiala Furnizorului fara a prejudicia alt drept pe care
Achizitorul il are fata de Furnizor in cadrul prezentului contract.
Toate cheltuielile legate de rezolvarea reclamatiilor in perioada de garantie, inclusiv costurile
legate de transportul produselor reclamate, sunt in sarcina exclusiva a Furnizorului.

23.5

Pentru produsele inlocuite in perioada de garantie, Furnizorul va acorda o noua perioada de
garantie egala cu aceea prevazuta in art. 23.2, de mai sus.

24.
24.1

Actualizarea pretului Contractului
Pretul contractului si preturile unitare, in lei, sunt ferme si nerevizuibile pentru intreaga cantitate
de produse ce se va furniza in baza prezentului contract.

25. Daune – interese si penalitati
25.1 (1) In cazul in care Furnizorul indeplineste cu intarziere ori nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin Contract, conform clauzei 3.1, Achizitorul va calcula iar Furnizorul va plati,
dobanda penalizatoare la nivelul dobanzii legale penalizatoare valabila la data incheierii,
calculata asupra intregii valori a contractului.
(2) Plata dobanzii penalizatoare calculate se va efectua in baza unei facturi emise de catre
Achizitor, pe care Furnizorul are obligatia sa o achite in maxim 30 (treizeci) de zile de la data
primirii.
25.2 In plus fata de daunele-interese mentionate la art. 24.1, pentru abandonarea Contractului
(neindeplinirea obiectului), Furnizorul va plati Achizitorului o despagubire care nu va depasi
pretul contractului.
25.4 Simpla implinire a termenelor stabilite prin prezentul contract pentru executarea obligatiilor
oricarei parti, are valoarea punerii de drept in intarziere a partii care nu si-a executat obligatia in
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interiorul respectivului termen, fara a fi necesara efectuarea nici unei alte formalitati si fara
emiterea unei notificari in acest sens.
25.5 Perioada de de inlocuire a produselor din motive imputabile Furnizorului se considera intarziere
si se penalizeaza conform prevederilor prezentului articol.
25.6 In cazul in care Achizitorul nu achita facturile remise de Furnizor la data scadenta a obligatiilor
prevazute, Achizitorul va plati in afara sumei datorate, dobanda penalizatoare la nivelul
dobanzii legale penalizatoare valabila la data incheierii, aplicata la suma ramasa neachitata la
data scadentei.
26. Incetarea si rezilierea contractului
26.1 Contractul inceteaza la termenul prevazut la 3.1, daca partile nu au convenit prelungirea.
26.2. (1) Achizitorul poate rezilia unilateral Contractul daca:
a) Furnizorul nu incepe furnizarea produselor, fara sa aiba un motiv justificat;
b) Furnizorul nu-si indeplineste oricare din obligatiile contractuale, desi a fost notificat de
Achizitor in acest sens, sau nu realizeaza furnizari de calitate;
c) Furnizorul a abandonat contractul;
d) Furnizorul angajeaza sau inlocuieste subcontractanti fără aprobarea Achizitorului.
e) Furnizorul cesioneaza Contractul, in tot sau in parte, fara aprobarea Achizitorului, cu
exceptia cesiunii de creante prevazute;
f) Furnizorul a fost declarat insolvabil, in stare de insolventa sau faliment, intra in lichidare
judiciara sau incheie concordate sau conventii avand ca obiect asigurarea platii datoriilor
cu creditorii săi, si-a suspendat activitatea, este in executare silita ori se afla in alta
procedura similara;
g) Există o hotărâre judecătorească definitivă împotriva Furnizorului ca urmare a conduitei
sale profesionale care afecteaza grav indeplinirea Contractului.
(2) Dupa reziliere Achizitorul este in drept sa contracteze produsele, in regim de urgenta, cu un
tert, pe costurile Furnizorului. Pretentia de despagubiri va implica atat diferenta intre valoarea
Contractului reziliat si valoarea noului Contract, cat si daune rezultate prin neexecutare.
26.3 Furnizorul poate rezilia Contractul daca:
a) Achizitorul nu plăteşte facturile emise conform contractului în termen de 5 zile de la
expirarea perioadei prevăzute la art. 15, desi a fost notificat de Furnizor in acest sens;
b) Achizitorul a fost declarat insolvabil, in stare de insolventa sau faliment, intra in lichidare
judiciara sau incheie concordate sau conventii avand ca obiect asigurarea platii datoriilor
cu creditorii săi, si-a suspendat activitatea, este in executare silita ori se afla in alta
procedura similara.
26.4. Rezilierea se produce prin notificare scrisa, fara interventia instantei de judecata sau alta
formalitate administrativa. Notificarea de reziliere a Contractului se motiveaza si se comunica
in scris cu cel putin 15 zile anterior datei de la care rezilierea va produce efecte.
26.5. In cazul rezilierii contractului conform celor prevazute la pct. 20.2. Achizitorul va intocmi
situatia furnizarilor efectiv livrate, dupa care va stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in
conformitate cu prevederile contractului.
Dupa rezilierea contractului, in cazul prevazut la pct. 20.2., Achizitorul este in drept sa
contracteze produsele, in regim de urgenta cu un tert, pretentia de daune implicand si diferenta
intre pretul contractului reziliat si pretul noului contract.
26.6 Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la Contract, printr-o notificare scrisa,
adresata Furnizorului, fara nicio compensatie. Furnizorul are dreptul de a solicita numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
Contractului.
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27. Forta majora
27.1 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
Contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.
27.2 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
27.3 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea
limitarii consecintelor.
27.4

Se considera caz de forta majora situatiile intervenite independent de vointa partilor,
imprevizibile si inevitabile care survin dupa intrarea in vigoare a contractului, impiedicind una
din parti sa-si indeplineasca, total sau partial, obligatiile asumate prin prezentul contract. Greva
propriilor angajati nu poate constitui caz de forta majora.

27.5 Cazurile de forta majora pot fi opuse celeilalte parti, numai daca partea care le invoca, comunica
in scris, in termen de maximum 3 zile de la data aparitiei cazului de forta majora, celeilalte
parti, situatia intervenita si prezinta in alte 14 zile ulterioare un certificat emis de autoritatile
competente, privind realitatea evenimentului invocat, legalitatea constatarii lui, precum si durata
sa.
27.6 Cazul de forta majora nu poate fi invocat in situatiile in care materialele si/sau bunurile pot fi
inlocuite, deoarece se afla in productia curenta a Furnizorului sau pot fi procurate de acesta din
alta parte cu respectarea conditiilor de calitate prevazute in contract.
27.7 In situatia cind cazurile de forta majora aparute si invocate au o durata mai mica de 15 zile,
prelungesc in mod automat, cu perioada de timp respectiva, termenele de indeplinire a
obligatiilor partii care le-a invocat. Daca acestea au o durata mai mare de 15 zile, partile
contractuale vor analiza daca, si in ce conditii pot continua contractul. In aceasta situatie,
Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul.
27.8 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 30 zile,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune interese.
28. Concilierea
28.1 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 legătură cu
îndeplinirea Contractului
29. Solutionarea litigiilor
29.1 Achizitorul si Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice
neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
29.2. Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Furnizorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca, orice litigiu
decurgand din sau in legatura cu acest Contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori
desfiintarea lui, sa se solutioneze de catre instanta judecatoreasca competenta.
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30.

Distributia riscurilor in raporturile cu terti
(1) Daca, in legatura cu semnarea si executarea prezentului Contract, vor fi formulate impotriva
Achizitorului pretentii financiare sub forma de prejudicii, daune-interese si sume accesorii
acestora de catre institutii sau organisme ale statului, partile accespta si se obliga sa raspunda
solidar, distribuind in mod echitabil riscul.
(2) Erorile nedetectate la momentul semnarii contractului, incluse in oferta prezentata de
Furnizor, anexa la prezentul Contract, exonereaza raspunderea Achizitorului.

31. Dispozitii finale
31.1 Prezentul contract a fost incheiat la Bucuresti, la data de .................., in 2 (doua) exemplare cu
valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.
ACHIZITOR
CNTEE TRANSELECTRICA S.A.
................................

CONTRACT

FURNIZOR

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