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CONTRACT DE  FURNIZARE 
Nr.  1542 din  18.03.2022 

 
 

1. Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind modul de realizare al achizitiilor publice si a procedurilor de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică si al HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de furnizare, 

 

între:1.1  U.A.T. ORASUL BERESTI cu sediul in orasul Beresti, str. Trandafirilor, nr. 28, judetul 

Galati, reprezentata prin  primar Bejan Mihai-Lucian, in calitate de achizitor 

 
și  
 
1.2  S.C. GETICA S.R.L. GALATI cu sediul social in municipiul Galati, str. Strungarilor, nr.48, judetul 
Galati, reprezentata prin administrator Munteanu Sava, CUI 6245492, in calitate de furnizor  

 
2. Definiții  
2.1 În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale; 
b) achizitor și furnizor - parțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului pentru 

îndeplinirea integrala și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract; 
d) produse – echipamentele, mașinile, 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 livrării produselor, respective activitățile legate de furnizarea 

produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența 
tehnică în perioada de garanție și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin 
contract; 

f) origine – locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci 
când procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor 
rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de 
bază, prin scop sau utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi 
distinctă de naționalitatea furnizorului; 

g) destinație finală – locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele; 
h) termenii comerciali de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera 

Internațională de Comerț (CIC); 
i) forța majoră - un eveniment mai presus de controlul parților, care nu se datorează greșelii 

sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face 
imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 
Nu este considerat forță majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părti. 

j) zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 
în mod diferit. 
 
Clauze obligatorii 
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4.  Obiectul și prețul contractului 
4.1 Furnizorul se obligă să livreze: 
 

''Pachete alimentare in regim de catering"- pentru Liceul Tehnologic „Paul Bujor” Beresti, 
conform OUG 91/2021 

 
CPV - 55524000-9 Servicii de catering pentru scoli (Rev.2) 

 
constand in asigurare masa zilnica pentru copii conform OUG 91/2021 asa cum este prevazut in 
caietului de sarcini anexa la contract si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.  
4.2 Furnizorul se obligă să livreze la locatia precizata de beneficiar 51331 pachete alimentare pentru 
551 de beneficiari pe parcursul desfasurarii cursurilor scolare - semestrul I anul scolar 2021-2022 
respectiv: 
 

Perioad

a 

Nr. zile Nr. maxim 

elevi 

beneficiari 

Numar 

maxim portii 

Pret/meniu/zi 

(lei fara TVA) 

Total pret 

(lei fara tva) 

17.01/ 

14.04 

65 551 35815 9,17 328423,55 

02.05/ 

27.05 

20 551 11020 9,17 101053,40 

30.05/ 

03.06 

4 514 2056 9,17 18853,52 

06.06/ 

10.

06 

5 488 2440 9,17 22374,80 

 94 Numar Total 

portii 
51331 TOTAL (lei fara 

TVA inclus) 
470705,27 

 
4.3 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate și al serviciilor 
accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor este de 470705,27 lei fara tva respectiv 9.17 
lei fara TVA/portie x 51331 portii. 
 
5.  Durata contractului 
5.1. Durata prezentului contract este pana la sfarsitul semestrului II al anului scolar 2021-2022 
respectiv 10.06.2022. 
 
6. Documentele contractului 
6.1 – Documentele prezentului contract sunt: 
a) acte adiționale, dacă există. 
b) oferta tehnică și financiară. 
c) caietul de sarcini 
d) documentatia de atribuire 
6.2 – In cazul unor neconcordante intre documentele contractului, autoritatea contractanta are dreptul 
de a decide varianta aplicabila. 
 
7. Standarde  
7.1 – Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prevăzute de legislația în 
vigoare.  
 
8. Caracterul confidential al contractului 
8.1 (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti. 
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   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 documedntele 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. 
8.2 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  
          b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante 
pentru o asemenea dezvaluire  
          c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia 
 
9. Obligatiile principale ale prestatorului 
9.1 –  se obligă să presteze serviciile in conformitate cu cerintele caietului de sarcini pentru intreaga 
perioada de implementare a activitatii din proiect.   
9.2 – se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea 
tehnică. 
9.3 – sa prezinte orice documente sau informatii ce au legatura cu activitatea contractata si solicitate 
de reprezentantii autoritatii contractante sau orice alte organe de control abilitate. 
9.4 –  se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile 
sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și 

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de achizitor. 

 
10. Obligațiile principale ale achizitorului 
10.1 – Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile în termenul convenit. 
10.2 - Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator conform art. 4.3 din prezentul contract. 
10.3 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata către prestator în termen de 30 zile de la data 
înregistrării facturii. 
10.4 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 15 zile de la expirarea perioadei prevazute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea 
sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza 
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil. 
 
11.  Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor  
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca 
penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% pe zi din pretul contractului. Penalitățile pot depăși cuantumul 
debitelor.   
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 15 de zile de la expirarea 
perioadei de la art. 10.3,  atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, suma de 0,1% pe zi din 
plata neefectuata. 
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde 
plata de daune-interese. 
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la parti din contract, printr-o notificare scrisa 
adresata prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca 
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru 
prestator. În acest caz prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterare a contractului. 
 
12. Alte responsabilități ale furnizorului 
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12.1 (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract, cu profesionalismul și 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa. 

   (2) Prestatorul se obligă să transmită achizitorului documentele care însoţesc produsele, să 

supravegheze livrarea produselor, să asigure resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele 

și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura 

în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod 

rezonabil din contract. 

12.2 – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de 

prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de 

prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. Certificarea de 

către achizitor a faptului că serviciile au fost prestate parţial sau total se face după receptia serviciilor 

de catre achizitor. 

 

13. Alte responsabilități ale achizitorului 

13.1 – Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care 

acesta le cere și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 

 

14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele 
14.1 Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor. Furnizorul 
va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele, respectiv factura fiscala, declaratie 
de conformitate a produsului, descriere a modului de asigurare a serviciilor. 
14.2 Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face după recepție, prin 
semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor 
pentru livrare. 
14.3 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor de recepție a produselor. 
 
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
15.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor imediat după semnarea 
contractului. 
(2) În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului, părțile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de furnizare; și 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la prețul contractului. 

15.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul 
convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care: 

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Prestatorului; sau 
ii) alte circumstanțe neobișnuite, susceptibile de a survenia altfel decât prin încălcarea 

contractului de către Prestator, îndreptățesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare 
sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor 
semna un act adițional. 
15.3 – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta 
are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 
prestare asumate în graficul de furnizare se face cu acordul părților, prin act adițional.  
15.4 – În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului. 
 
16. Ajustarea  pretului contractului 
16.1 – Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate. 
 
17. Subcontractanţi  
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17.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul. 
17.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 
cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
17.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
17.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea 
sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina 
schimbarea preţului contractului. 
 
18. Amendamente  
18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza 
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului. 
 
19. Cesiunea 
19.1 - Într-un contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel 
contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi 
asumate iniţial.  
 
20. Forța majoră 
20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
20.3 - 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. 
20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 
si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 
limitarii consecintelor. 
20.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 10 zile, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
21. Incetarea contractului 
21.1 – Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: 
a) prin acordul partilor 
b) in cazul dizolvarii, lichidarii, falimentului, retragerii autorizatiei de functionare a prestatorului. 
c) prin denuntare unilaterala de catre achizitor, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circunstante 
care un au putut fi prevazute la incheierea contractului si care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale astfel incat indeplinirea contractului ar fi imposibila sau in cazul in care prestatorul se 
regaseste intr.-una din situatiile de excludere. 
d) prin reziliere in conditiile prevazute 
 
22. Rezilierea contractului 
22.1 – Neexecutarea sau executarea in mod necorespunzator a obligatiilor contractuale de catre una 
dintre parti conduce la rezilierea de drept a contractului si cu posibilitatea de a se pretinde daune-
interese, in masura in care la notificarea adresata de partea lezata, partea in culpa nu depune 
diligentele necesare pentru executarea in mod corespunzator a obligatiilor care ii revin potrivit 
prezentului contract in termen de 5 zile de la primirea notificarii. 
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23. Soluționarea litigiilor 
23.1 - Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indeplinirea contractului. 
23.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si Prestatorul nu 
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze, de catre instantele judecatoresti din Romania, functie de competenta. 
 
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 intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
 
26. Legea aplicabila contractului 
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. Prezentul contract se completează cu 
legislația din domeniu în vigoare la data încheierii.     
Partile au inteles sa incheie azi , prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
 
 
  ACHIZITOR,       FURNIZOR, 
 
 U.A.T. ORASUL BERESTI           S.C. GETICA S.R.L.   
 
  PRIMAR,          ADMINISTRATOR, 
             BEJAN MIHAI-LUCIAN           MUNTEANU SAVA 
 
 
 
 

Birou financiar-contabil, 
   Radu Traian-Mihai 
 
 
 
 
 
     Secretar general, 
  Donciu Ana-Cristina  
 
 
 
 
 
       Achizitii publice, 
           Vasile Nicu 
 
           

   
 
 
 


