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Contract de furnizare 
nr. 1885 data 21.02.2023 

 
 

1. Preambul 
 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, 
între 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL GALATI, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 56, cod fiscal 
3127450, cont RO55TREZ23A510103200101X deschis la Trezoreria Galați, reprezentată prin Claudiu – Sorin 
GAVRIL având funcția PREFECT, în calitate de achizitor, pe de o parte 
şi  
ALTEX ROMÂNIA  S.R.L., cu sediul in Oras Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Global City 
Business Park cladirea O1, etaj 10, judet Ilfov,  telefon +40212062000, +40757033965, fax +40213199939, cod 
fiscal RO 2864518, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 23/2611/2016, cont nr. 
RO67TREZ7005069XXX008077, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, cont bancar nr. 
RO53BRDE450SV01797384500 deschis la BRD-SMCC reprezentată prin Bogdan Staicu, Director Vanzari 
B2B, în calitate de furnizor, pe de altă parte. 
 
 
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). 
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. Termenul “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. 
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Clauze obligatorii 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze în  perioada convenită conform 
specificaţiilor din prezentul contract urmatoarele produse, conform detaliilor de achiziție (DA) din SEAP: 

 DA32613812 
o Statie de lucru cu monitor - tip carcasa all-in-one (LENOVO IdeaCentre 3 27IAP7, Intel Core 

i5-1240P, 27" FHD, 16GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, Windows 10 PRO – 7buc  
o Multifunctionala laser monocrom A4 (CANON imageRUNNER 1643i II, A4, USB, Retea – 

5buc  
 
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul 
contract in maxim 30 zile de la data emiterii facturii. 
 
5. Preţul contractului 
5.1 Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate este de 42645,51 lei, la care se adaugă TVA în 
valoare de 8102,65 lei, reprezentand o valoare totala cu TVA inclus de 50748,16 lei. 
 
6. Durata contractului 
6.1.Durata Contractului este cuprinsa intre momentul semnarii acestuia de catre reprezentantii autorizati ai 
ambelor Parti si pana la executarea integrala a drepturilor si obligatiilor Partilor, conform prezentului, perioada 
22.02-21.03.2023. 
 
7. Executarea contractului 
7.1 – Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către cele două părţi. 
 
8. Documentele contractului 
8.1  Documentele contractului sunt:  
- detaliul achiziției (DA) SEAP; 
- proces verbal de receptie calitativă și cantitativă 
- factura fiscală. 
 
9.  Obligaţiile principale ale furnizorului 
9.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea 
tehnică/DA. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele 
sau alte reglementări europene în domeniu. 

 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit în baza următoarele documente 
prezentate de furnizor: 
- certificatele de garanţie ale produselor 
- factura fiscală; 
Receptia Produselor se va efectua la momentul livrarii acestora. 
10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen maxim de 30 zile 
calendatistice termen convenit de la emiterea facturii de către acesta.  
 
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  solicita furnizorului daune, sub forma de penalităţi, o sumă echivalentă cu o 
cotă procentuală din preţul contractului reprezentând 0,05%. Penalitatile nu pot depasi debitul principal. 
11.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în  termenul convenit  la articolul 4.2. de mai sus, 
atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05% 
din plata neefectuată. Penalitatile nu pot depasi debitul principal. 
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11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil și 
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-
interese. 

Clauze specifice 
 
12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
12.1 – Prin prezentul contract nu se constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum valoric şi 
pentru o anumită perioadă de timp. 
 
13. Recepţie, inspecţii şi teste 
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnica a furnizorului, la data recepționării acestora. 
Semnarea documentelor care insotesc produsele, de catre reprezentantul achizitorului, confirma receptia 
acestora. 
13.2 - 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 modificările necesare pentru ca produsele sa corespundă specificaţiilor lor tehnice. 
Părțile declară că sunt de acord ca toate și orice defecte ale produselor se vor remedia conform mențiunilor din 
certificatul de garanție al produselor. 
13.3 - 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. 
 
14. Ambalare şi marcare 
14.1 - (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. 
14.2 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor 
(paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) ramân în proprietatea achizitorului. 
 
15.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
15.1 -  Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor. 
15.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate se face după recepţie, prin semnarea 
de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
15.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor 
recepţia produselor.  
 
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, în funcţie de termenul comercial de livrare 
convenit.  
 
17. Perioada de garanţie acordată produselor 
17.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. 
17.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de 24 luni pentru “Statie de lucru cu 
monitor - tip carcasa all-in-one (LENOVO IdeaCentre 3 27IAP7, Intel Core i5-1240P, 27" FHD, 16GB, SSD 
512GB, Intel Iris Xe Graphics, Windows 10 PRO – 7buc” și 12 luni pentru “Multifunctionala laser monocrom 
A4 (CANON imageRUNNER 1643i II, A4, USB, Retea – 5buc”.  
 (2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea produselor. 
17.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare 
în conformitate cu această garanţie. 
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17.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui 
produsul în 30 de zile calendaristice, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la 
data înlocuirii produsului.  
17.5. Părțile declară că sunt de acord ca toate și orice defecte ale produselor se vor remedia conform 
mențiunilor din certificatul de garanție al produselor. 
 
18. Ajustarea preţului contractului 
18.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele 
declarate în contract. 
18.2 - Preţul contractului este ferm. 
 
19. Amendamente  
19.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional. 
 
20. Întarzieri în îndeplinirea contractului 
20.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul 
de livrare. 
20.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a 
serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de 
furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional. 
 
21. Cesiunea  
21.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară să obţină, în 
prealabil, acordul scris al achizitorului. 
21.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
asumate prin contract.  
 
22. Forţa majoră 
22.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
22.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
22.3 - 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. 
22.4 - 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. 
22.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 lună, 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. 
 
23. Soluţionarea litigiilor 
23.1 - 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. 
23.2 - 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 competente.  
 
24 Limba care guvernează contractul 
24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
25. Comunicări 
25.1 - (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. 
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25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
 
 
26. Legea aplicabilă contractului 
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înţeles să încheie astazi, 21.02.2023, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.     
 
Achizitor, 
 
INSTITUTIA PREFECTULUI – JUD. GALATI 
 
PREFECT,  
Claudiu – Sorin GAVRIL  
 
 
 
 
 
Control financiar preventiv, 
Florentina MUNTEANU 
 
 
 
 
 
Șef Serviciu Juridic, 
Lenuța MARIN 
 
 
 
 
 
Compartiment achiziții publice, 
Bogdan-Valentin BUZESCU 

Furnizor, 
 

ALTEX ROMÂNIA  S.R.L. 
 

Director Vanzari B2B 
Bogdan Staicu 

 
 
             
                                    


