
MODEL DE CONTRACT DE FURNIZARE 

nr. ................/........................

Având  în  vedere  implementarea  proiectului  ”Terapii  țintite  pentru  boala  valvei  aortice  în  diabet
THERAVALDIS”,  finanțat  din fonduri  europene nerambursabile  în  cadrul  POC-A.1-A.1.1.4-  E-  2015 Axa
prioritară 1, Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea
capacității de CD 

și

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
furnizare,

Intre:

Institutul de Biologie si Patologie Celulara „Nicolae Simionescu”, cod de identificare fiscală 4364268, Institut
din subordinea Academiei Române, cu sediul în Bucuresti, str. Strada B.P. Hasdeu, nr. 8, cod postal 050568,
sector  5,  România,  telefon:  +40-21.319.45.18,  fax:  +40-21.319.45.19,  poștă  electronică:
maya.simionescu@icbp.ro reprezentată legal prin Maya Simionescu, Director, identificata prin CI seria RR nr.
692673, în calitate de Achizitor

si 

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

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

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
   a) contract  - actul juridic care reprezintă acordul de vointa al  celor doua parti,  incheiat  intre o autoritate
contractanta, in calitate de achizitor, si un furnizor de produse, in calitate de furnizor;
   b) achizitor si furnizor - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
   c) pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
   d) produse - orice alte bunuri, cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga prin
contract sa le furnizeze achizitorului;
   e) servicii  -  servicii  aferente  livrarii  produselor,  cum ar  fi:  transportul,  asigurarea,  instalarea,  punerea in
functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin
contract;
   f) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea, prevazute in Caietul de sarcini si in
propunerea tehnica;
   g) origine -  locul  unde produsele au fost  fabricate.  Produsele sunt  fabricate atunci  cand prin procesul  de
fabricare,  prelucrare  sau asamblare  majoră  si  esentiala  a componentelor  rezulta  un produs nou,  recunoscut
comercial, care este diferit prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate de componentele sale.
Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului.
   h) destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
   i) EXW,  CIF,  CIP,  FCA,  FOB,  DDP  etc.  -  termeni  comerciali  definiti  conform  regulilor  si  uzantelor
internationale, guvernate de regulamentul INCOTERMS, si anume: 
Grupul E      EXW  EX Works
Plecarea
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Grupul F     FCA   Free Carrier
Transportul   FAS   Free Alongside Ship
principal     FOB   Free on Board

Grupul CFR    CFR   Cost and Freight
Transportul   CIF   Cost, insurance and freight
principal           CPT   Carriage Paid To
platit           CIP   Carriage and Insurance Paid To
                                                 
Grupul D      DAF   Delivered At Frontier
              DES   Delivered EX Ship
              DEQ   Delivered EX Quay 
              DDU  Delivered Duty Unpaid
             DDP   Delivered Duty Paid

   j) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datorează greselii sau vinii acestora,
care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si 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.
   k) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

Clauze obligatorii

3. Obiectul si pretul contractului

3.1. -  Furnizorul  se  obliga  sa  furnizeze,  catre  achizitor  proprietatea  servicii  de  cercetare  pentru
....................................................................................................................................................................................
................, cu respectarea termenelor de livrare, de remediere a eventualelor deficienţe, a condiţiilor de calitate,
transport si ambalare stabilite prin prezentul contract si de legislatia romana in vigoare. Pretul contractului este
CIP la sediul Achizitorului.
3.2. -  Achizitorul  se  obliga  sa  platească  furnizorului  pretul  convenit  pentru  indeplinirea  contractului  de
furnizare, conform legislatiei romane in vigoare privind importul softurilor.
3.3. -  Pretul  convenit  pentru  indeplinirea  contractului,  platibil  furnizorului  de  catre  achizitor,  este
de ................................... lei, cu T.V.A. 19% inclus.

4. Termenul de livrare

4.1. - Furnizorul se obliga sa livreze serviciile in termen de maxim ............ zile calendaristice de la data intrarii
in vigoare a contractului.

5. Aplicabilitate 

5.1. - Contractul intra in vigoare la data semnării de către ultima parte.

6. Documentele contractului
 
6.1. - Documentele contractului sunt: 

a) Anexa 1 : Specificatia tehnica;
b) Anexa 2 : Propunerea tehnică şi financiară a ofertantului;
c) Anexa 3 : Acte aditionale, daca exista.
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7. Receptie, teste

7.1. -  Achizitorul  sau  reprezentantul  sau,  are  dreptul  de  a  verifica  conformitatea  serviciilor  livrate,  cu
specificatiile tehnice, parte la contract. 
   7.2. –  Receptia  se  va  face  la  locul  de  livrare  -  Institutul  de  Biologie  si  Patologie  Celulara  „Nicolae
Simionescu”,   cu sediul în Bucuresti,  str.  Strada B.P. Hasdeu, nr.  8, de catre reprezentantii  imputerniciti  ai
achizitorului si ai furnizorului, pe baza documentelor legale (factura fiscala, certificat de calitate si certificat de
garantie, dupa caz), intocmindu-se in acest sens un proces-verbal de receptie. 
 7.3. –  Pe  durata  conractului,  daca  vreuna  dintre  componentele  receptionate  nu  corespunde  parametrilor
calitativi conveniti de parti, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia  de a o inlocui, fara a
modifica pretul contractului, sau sa returneze suma incasata.
 7.4. - Prevederile clauzelor 7.1-7.2 nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau de alte
obligatii prevazute in contract.
  
8. Transport 

8.1. - Furnizorul are obligatia de a asigura si de a plati transportul produselor pana la destinatia finala. 

9. Modalitati de plata 

9.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor in urmatoarele conditii:  -  100% din valoarea
contractului, in termen de maxim 45 de zile calendaristice de la data semnarii procesului verbal de recptie. 

10. Intarzieri in indeplinirea contractului 

 10.1. -  Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare conform termenelor de livrare,  art. 4.1.
 10.2. – Daca, pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta cerintele amintite in clauza 10.1, el
are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea cerinteleor contractuale asumate in
contract se face numai cu acordul partilor, prin act aditional. 
 10.3. - Cu exceptia prevederilor clauzei 22 si in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire
conform clauzei 10.2,  o intarziere in indeplinirea termenelor contractului amintite in clauza  10.2 da dreptul
achizitorului de a solicita penalitati furnizorului, potrivit prevederilor clauzei 11. 

11. Penalitati 

 11.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin
contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota
procentuala de 0,1% din pretul contractului pe zi de intarziere. 
 11.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in perioada prevazute la clauza 9.1, acesta are obligatia
de a plati furnizorului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% din plata neefectuată pe
zi de intarziere. 
 11.3. - Valoarea penalităţilor nu poate depăşi valoarea asupra cărora este calculată si va depasi 5% din valoarea
contractului. 

12. Rezilierea contractului 

12.1. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate
de a cere rezilierea contractului de furnizare si de a pretinde plata de daune-interese. 

13. Solutionarea litigiilor 

13.1.  Autoritatea contractanta 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.
 13.2. Dacă după 10 zile de la începerea acestor tratative neoficiale autoritatea contractanta şi furnizorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze
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de către instanţele judecătoreşti din România, conform prevederilor din Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind
remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
 

14. Legea aplicabila contractului 

14.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

15. Durata contractului 

15.1.  -  Contractul  dureaza de la data intrarii  sale in vigoare pana la data semnării  de către ambele  părţi  a
procesului-verbal de receptie a serviciilor livrate.

16. Garantia de buna executie a contractului 

16.1. - (1) Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de maxim 5
zile lucrătoare de la data semnarii prezentului contract. 
16.2. - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezintă un procent de 5% din pretul contractului,
fara T.V.A. Aceasta va fi valabila până la data plăţii finale si se poate constitui in una din urmatoarele forme: 

- prin virament bancar;
- sub forma unei scrisori de garantie bancara de buna executie in favoarea achizitorului, eliberata de o

banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate de preferat cu corespondent in Romania;
- un instrument de garantie depus de o societate de asigurări,  in original (personal sau prin posta cu

scrisoare recomandata cu confirmare de primire) la sediul autoritatii contractante;
Garantia de buna executie a contractului se va restitui în termen de 14 zile calendaristice de la data plăţii
finale.
 16.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii  asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul
indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care furnizorul nu isi indeplineste obligatiile
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.

Clauze specifice

17. Codul de conduită

17.1. 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 serviciile prestate 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. 
17.2. 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 prestări servicii 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.
17.3. 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
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.
17.4. 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.
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17.5. 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 prestării serviciilor
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. 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 unor serviciilor prestate 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.

18. Conflictul de Interese

18.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite
executarea obiectivă şi imparţială a contractului. 
18.2.  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. 
18.3.  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 acesteia 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.

19. Caracterul confidential al contractului 

19.1. - (1 ) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
   a) de a face cunoscut  contractul  sau orice  prevedere a acestuia  unei  terte parti,  in afara acelor  persoane
implicate in indeplinirea contractului; 
   b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului
in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale. 
   (2) Dezvaluirea  oricarei  informatii  fata  de  persoanele  implicate  in  indeplinirea  contractului  se  va  face
confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului. 
19.2. -  O parte  contractanta  va fi  exonerata  de raspunderea pentru  dezvaluirea  de  informatii  referitoare  la
contract daca:
   a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta;
sau
   b) informatia  a fost  dezvaluita dupa ce  a fost  obtinut  acordul  scris  al  celeilalte parti  contractante  pentru
asemenea dezvaluire; sau
   c) partea contractantă a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
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20. Drepturi de proprietate intelectuala 

20.1. - Furnizorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
   a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,
nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau
in legatura cu produsele achizitionate, si 
   b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

21. Livrarea serviciilor de cercetare

21.1. - Furnizorul are obligatia de a livra servicii la destinatia finala indicata de achizitor, respectand: 
   a) termenul de livrare; si 
   b) termenul comercial stabilit – la sediul achizitorului, convenite prin contract. 
 21.2. – Odata cu livrarea serviciilor, furnizorul va transmite achizitorului urmatoarele documente:
   a) factura fiscala;
   b) documentatia tehnica asociata.
 21.3. - Certificarea de catre achizitor a faptului ca serviciile au fost livrate se face dupa receptie, prin semnarea
de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
21.4. - Livrarea se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor 21.1.-21.3. 

22. Forta majora 

22.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
22.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
22.3. - 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. 
22.4. - Partea contractanta care invocă 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. 
 22.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa
poata pretinde celeilalte daune-interese. 

23. Amendamente 

23.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 

24. Limba care guvernează contractul 

24.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

25. Comunicari 

25.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa
in scris. 
           (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 
 25.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii. 

26. Dispozitii finale

26.1. - Modificarea clauzelor prezentului contract se va face numai cu acordul ambelor parti, concretizat prin
acte aditionale care fac parte integranta din contract.
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26.2. - Clauzele prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului Civil si a celorlalte dispozitii legale
in materie civilă.
26.3. – Anexa nr. 1 privind serviciile care fac obiectul contractului face parte integranta din prezentul contract.
26.4. - Prezentul contract s-a încheiat în  doua exemplare, unul pentru furnizor şi unul pentru achizitor.

 Achizitor, Furnizor,
Institutul de Biologie si Patologie                                                                  

Director, Simonescu Maya Administrator,

Contabil Șef,

Cercetător

Responsabil Achiziții

Ing. Radu Roman
   

7



ANEXA NR. 1
privind serviciile care fac obiectul 

Contractului de furnizare nr. ………./ ……………..

Achizitor, Furnizor,
Institutul de Biologie si Patologie                                                                  

Director, Simonescu Maya Administrator,
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