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Nr. 311/12.06.2019 

 
Contract de achiziţie publică 

 cod CPV 30232000-4 
 

Preambul 
 

În temeiul Legii nr. 98/2016   privind achiziţiile  publice şi a H.G. 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 de produse, între 
 

ORAŞUL ALEŞD  cu  sediul  Aleşd, str. Bobâlna , nr. 3, judeţul Bihor , cod poştal 
415100,telefon/fax 0259-342589.342539, cod fiscal --------, reprezentată prin primar TODOCA 
IOAN   şi şef  serviicu contabilitate DEM STELIAN ,în calitate de achizitor,  
şi  

SC  DARER PRESCOM    SRL cu sediul în oraş Aleşd , str. ------------- , nr. --------, judeţul Bihor ,  
având CUI  --------------------, reprezentat prin   ----------------------, având  funcţia de administrator , în 
calitate de furnizor, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
 contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
 achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
 preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
 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; 
 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; 

 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. 

 destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
 termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform  INCOTERMS 2000 – Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC). 
 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 
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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; 

 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 principal al contractului   
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze şi să instaleze   echipamnete IT ,in  următoare componenta: 

•  Computere  Intel Core i3-8100 3.6GHz, 8GB DDR4, 1TB HDD + SSD 240GB, Intel 
H310 cu iesire HDMI, monitor 24” IPS FullHd BenQ GW2480, tastatura + mouse, 
carcasa + sursa de putere reala Fotron 350W, DVDRW, Licenta Windows 10 Home 
64bit, Licenta Office Home & Business 2019 Medialess. Sistemele se livreaza avand 
instalate toate driverele, precum si toate programele sau sistemele de operare 
licentiate- 11 bucati 

•  Tablete - 17 buc – Samsung 7” Galaxy Tab Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53, 8GB 
Flash, 1.5GB memorie  

• Laptopuri - 5 buc  Dell 3581 cu procesor Intel® Core™ i3-7020U 2.30 GHz, 15.6", Full 
HD, 4GB, 1TB, DVD-RW, Intel® HD Graphics 620, 802.11ac 1x1WiFi and Bluetooth, 
Microsoft Windows 10  

•  Server - 1 buc –  Dell PowerEdge R230 - Rack 1U - Intel Xeon E3-1220v6 4C/4T 
3.0GHz, 8GB (1x8GB) DDR4-2666 UDIMM, DVD+/-RW, 2 x 1TB 7.2K SATA(max. 4 x 
3.5'' cabled HDD),iDRAC8 Basic, Single Cabled PS 250W  

•  Licenta pentru server  + Licente pentru 25 de utilizatori - Server Windows Svr Std 
2016 64Bit English 1pk 16 Core Factory Installed (DELL), No Media, No CAL + 25 
clienti ( 5 x Windows Server CAL English 1pk 5 Clt DEVICE)  

•  Multifunctionale – 5 buc –  HP LaserJet Pro MFP M426fdw, laser alb-negru, Fax, A4, 
38 ppm, Duplex, Retea, Wireless, 600x600dpi + cartus toner compatibil 26X de mare 
capacitate (X). Tonerul de capacitate mare se livreaza preinstalat in locul toner-ului 
demo cu care se livreaza imprimanta.  

• - Multifunctionale - 2 buc – HP All-in-One OfficeJet Pro 7740 Wide Format, A3+, 22 
ppm BK, Duplex, ADF, Retea, Wireless + cartuse cerneala (black + 3 colors) 
capacitate mare. Cartusele de cerneala de capacitate mare se livreaza preinstalat in 
locul cartuselor demo cu care se livreaza imprimanta.  

4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 
prezentul contract.  
 
5. Preţul contractului 
5.1 Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi montate    este de 119.000 lei fără 
TVA  
6. Durata contractului 
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6.1 – Durata prezentului contract este de  60 zile   de la data   semnarii contractului. 
 
7. Executarea contractului 
7.1 – Executarea contractului începe  după data semnării contractului 
 
8. Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt: 

- oferta  online, caietul de sarcini 
 

9.  Obligaţiile principale ale furnizorului 
9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze şi să instaleze  produsele achiziţionate  
9.3 - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-interese , costuri, 
taxe şi cheltuieli de orice natură. 

 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 
10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la 
emiterea facturii de către acesta.  
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor şi de a beneficia de 
reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a plăţii. Imediat după ce 
achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp 
posibil. 
 

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului , în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere 
din valoarea contractului. 
11.2 - În cazul în care achizitorul îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă 
cu o cotă procentuală din plata neefectuată. 
11.3 - 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 plata de daune-interese. 
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In 
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  
contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
   Clauze specifice 
 
12. Recepţie, inspecţii şi teste 
12.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a 
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract. 
12.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a 
recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul 
contract.  
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(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
12.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la 
destinaţia finală a produselor.  
12.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, 

achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul 
contractului: 
 a) de a înlocui produsele refuzate, sau 

        b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespundă specificaţiilor lor 
tehnice.   
12.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat 
sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără 
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 
12.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor 
sau altor obligaţii prevăzute în contract.  
 
13.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
13.1 -  Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de 
achizitor  . 

13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atat 
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 produsele: factura , avizul de 
expediere. 
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face 
după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al 
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor recepţia produselor.  
 
14. Servicii  
14.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile 
accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului. 
 
15. Întarzieri în îndeplinirea contractului 
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare . 
15.2 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de executie, 
orice intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi în 
cuantum de 0,1% pe zi de întârziere furnizorului. 
 
16. Cesiunea  
16.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară să 
obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
16.2– Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract. 
 
17. Forţa majoră 
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
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17.2 - Forţa majoră exonerează parţile 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 fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor 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 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. 
 
18. Soluţionarea litigiilor 
18.1 - 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. 
18.2 - 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 instanţele judecătoreşti din Romania.  
 
19.1. Limba care guvernează contractul 
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
20. Comunicări 
20.1 - (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. 
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
21. Legea aplicabilă contractului 
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
22. Protecția datelor 
22.1. Achizitorul/Furnizorul acordă Prestatorului/Achizitorului dreptul de a prelucra și stoca datele 
personale ale Achizitorului/Prestatorului și ale reprezentanților ce rezultă din cuprinsul prezentului 
contract și a oricăror alte înscrisuri  care se vor comunica între părți sau care vor fi puse la 
dispoziția Prestatorului/Achizitorului pe orice altă cale, date care sunt necesare pentru 
îndeplinirea obiectului prezentului contract și pentru a respecta orice alte dispoziții legale. 

Prestatorul  acționează ca persoană împuternicită de către Achizitor, în calitate de operator de 
date, în legătură cu datele cu caracter personal colectate/prelucrate în cadrul aplicației și acționează în 
consecință, cu respectarea instrucțiunilor primite de la Achizitor și cu respectarea prevederilor din 
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

 
 
 
Părâţile au înţeles să încheie azi  12.06.2019  prezentul contract în două exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte.     
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              Achizitor                                                                               Furnizor 
           Oraşul Aleşd                                                                  SC DARER PRESCOM SRL    
             Primar                                                                                  Administrator 
          Todoca Ioan                                                                      
 
 
 
          Contabil şef  
         Dem Stelian 
 
 
 
 
         Cons. juridic 
     Bodea Alexandrina  
 


