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CONTRACT SECTORIAL DE PRODUSE 

                                                              Nr. _________/______________ 

 

 

 

 

In temeiul Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, al H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-

cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, a fost incheiat prezentul contract   

 

 

 

1.PARTILE CONTRACTANTE 

 

 

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA, cu sediul in Craiova, Calea Bucuresti , nr. 325A, jud. 

Dolj, telefon 0251 41 68 60, fax 0251 41 11 12, Nr. de ordine in Registrul Comertului J16/1331/97, Cod de 

Inregistrare Fiscală  RO10300854, avand contul RO 16RNCB0134041656690001 BCR Craiova, reprezentata 

prin Mircea Ovidiu DUMITRU -  Director General  si  Andreea Ramona SANDA - Director Economic –in 

calitate de ACHIZITOR  

Si 

 

_____________, cu sediul in ___________________, tel/fax ________________,   Cod fiscal ____________, 

Nr. de ordine in Registrul Comertului _____________, avand contul ________________, deschis la 

__________________, reprezentata prin ______________- ______________ -  in calitate de FURNIZOR 

 

 

2.DEFINITII 

Art.2.1.In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) contract - actul juridic, inclusiv Anexele sale, care reprezinta 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 – consumabile pentru echipamentul de control de securitate al urmelor de explozibili (ETD), 

tip Itemiser 3, pe care furnizorul se obliga sa le furnizeze achizitorului; 

e) servicii – servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de incarcare, transport, 

descarcare şi orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract; 

f) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea, prevazute  in propunerea tehnica; 

g) origine - locul unde produsele au fost  realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin 

procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora 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, respectiv sediul R.A. 

Aeroportul International Craiova; 

i) DDP - termeni comerciali definiti conform regulilor si uzantelor internationale, guvernate de 

regulamentul INCOTERMS, si anume: Franco destinatie vamuit / Delivered Duty Paid; 

j) forta majora –un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii 

acestora, care nu putea fi prevazut la 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 
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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) culpa - orice neindeplinire a prevederilor prezentului contract reprezinta caz de culpa; 

l) zi -zi calendaristica; an -365 de zile. 

 

3.OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.3.1. Obiectul contractuluil il constituie furnizarea consumabilelor pentru echipamentul de control de 

securitate al urmelor de explozibili (ETD), tip Itemiser 3, cuprinse in anexa la prezentul contract. 

4.DURATA CONTRACTULUI 

Art. 4.1. Prezentul contract este valabil  de la data semnarii lui de catre parti si pana la executarea ultimei 

obligatii contractuale. 

 

5.PRETUL CONTRACTULUI 

Art.5.1.  Pretul  total pentru indeplinirea contractului este _________________ lei, la care se adauga TVA. 

Art.5.2. Pretul contractului  include contravaloarea produselor si a serviciilor necesare livrarii acestora la sediul 

R.A. Aeroportul International Craiova  si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract.  

Art. 5.3 Pretul este ferm si fix pe toata perioada derularii contractului. 

 

6. TERMEN DE LIVRARE SI MODALITATI DE PLATA 

Art. 6.1. Termenul de livrare este de maxim 10 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti. 

Art. 6.2. Plata se va efectua in termen de 30 de zile de la data receptionarii produselor si inregistrarii facturii 

fiscale la sediul achizitorului. 

Art. 6.3. Furnizorul va emite facturile în lei. 

 

7.OBLIGATIILE PARTILOR 

Art.7.1.FURNIZORUL ARE OBLIGATIA: 

a)  să asigure livrarea produselor la sediul achizitorului, în conformitate cu prevederile prezentului contract si a 

ofertei acestuia, in cantitatea indicata in anexa la prezentul contract. 

b) sa furnizeze produsele in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract si 

propunerea sa tehnica si financiara prezentate in catalogul electronic din  SEAP  si anexa care fac parte integranta 

din prezentul contract; 

c)să îndeplinească şi să respecte toate obligaţiile şi responsabilităţile privind sănătatea şi securitatea în muncă şi 

protecţia mediului; 

 

 Daca, pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta termenul de livrare, din alte cauze decat cele 

imputabile lui, acesta are obligatia de a notifica, in scris, acest aspect achizitorului. Notificarea trebuie sa fie 

insotita de documente justificative. 

 

Art.7.2.ACHIZITORUL ARE OBLIGATIA: 

a) de a achita contravaloarea produselor livrate in termenele si conditiile stipulate prin prezentul contract si in 

ofertele furnizorului; 

b) de a receptiona produsele cantitativ  si calitativ, daca acestea corespund specificatiilor din oferta. 

 

8.LIVRARE SI RECEPTIE 

Art.8.1. Furnizorul are obligatia de a livra produsele mentionate la art. 3.1. in termen de maxim 10 zile  de la 

data incheierii contractului. 

Art.8.2. Livrarea  produselor care fac obiectul prezentului contract, se va face la sediul achizitorului, toate 

cheltuielile de incarcare, transport, descarcare, vor fi suportate de catre furnizor.  

Art.8.3. Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele  au fost livrate, se face prin semnarea de catre 

reprezentantul autorizat al acestuia a procesului - verbal de predare-primire. 

Art.8.4. Achizitorul, prin reprezentantii sai, are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica 

conformitatea lor cu specificatiile cerute. 

Art. 8.5. Daca, in urma testarii, se constata ca produsele corespund specificatiilor din oferta furnizorului, se va 

intocmi proces-verbal de receptie. 
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Art.8.6. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau 

amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui 

reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala. 

 

 

9. INTARZIERI IN INDEPLINIREA CONTRACTULUI 

Art.9.1. Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul in termenul prevazut in art. 8.1. din prezentul  contract. 

Art.9.2. Cu exceptia prevederilor cap. 14, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a 

solicita penalitati furnizorului, potrivit prevederilor art. 10.1. 

 

10. PENALITATI. DAUNE INTERESE 

Art.10.1. 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 0,15 % din valoarea totala a contractului pentru fiecare zi de intarziere,  pana la indeplinirea 

efectiva a obligatiilor. 

Art.10.2. În cazul în care  achizitorul nu onoreaza factura in termenul prevazut la art. 6.2., acesta are obligatia de 

a plati, ca penalitati, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, o suma reprezentand 0,15% pentru fiecare zi de 

intarziere, din plata neefectuata. 

Art.10.3. In caz de neexecutare sau de executare necorespunzatoare a oricareia din obligatiile contractuale 

asumate de catre furnizor, achizitorul este in drept sa solicite si daune-interese la valoarea prejudiciului suferit de 

catre achizitor din faptul neexecutarii contractului de catre furnizor. 

Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferita de catre achizitor si beneficiul de care acesta este lipsit, precum si  

pierderile viitoare. La stabilirea prejudiciului, achizitorul va tine seama si de cheltuielile pe care acesta le-a facut, 

pentru evitarea sau limitarea prejudiciului. Achizitorul va avea dreptul si la repararea prejudiciului nepatrimonial. 

In cazul prejudiciilor viitoare, al carui cuantum nu poate fi stabilit cu certitudine, cuantumul acestuia se va 

determina de catre instanta de judecata. 

 

 

11.REZILIERE. DENUNTARE.  

Art.11.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin  contract de catre una din parti da dreptul partii lezate de a cere 

rezilierea prezentului contract de plin drept, fara interventia instantelor de judecata  si fara vreo alta formalitate, 

precum si de a pretinde daune-interese in cazul in care considera necesar, pana la acoperirea prejudiciului creat. 

Rezilierea unilaterala a  contractului va fi notificata debitorului si ea va produce efecte in termen de 15 zile de la 

data comunicarii ei. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre 

partile contractante. 

Art.11.2. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral  contractul in cel mult 15 de zile de la aparitia unor 

circumstante obiective care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. Termenul de 15 de zile se 

calculeaza de la data primirii notificarii de catre furnizor. Denuntarea opereaza si in conditiile art. 244 din Legea 

nr. 99/2016. 

Art.11.3.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare prealabila scrisa fara 

alte formalitati si fara interventia instantei, in cazul in care cealalta parte intra in faliment sau este initiata 

procedura de lichidare, dizolvare, sechestru sau insolventa de catre creditori, sau dupa caz, de insasi partea 

respectiva, cu conditia ca aceasta renunțare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire 

pentru prestator. 

Art.11.4. In cazurile prevazute la art.11.2. si 11.3., furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru partea din  contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a  contractului. 

 

12.CESIUNEA 

Art.12.1. Cesiunea va opera în condiţiile art. 1315 NCCiv. 

Art.12.2. Furnizorul se obliga sa nu cesioneze obligatiile asumate din contract, fara acordul scris al achizitorului . 

Art.12.3. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate asumata prin contract . 

  

13. RASPUNDERE CONTRACTUALA 
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Art. 13.1. Orice neindeplinire a obligatiilor de catre oricare din parti constituie caz de culpa, caz in care, partea 

afectata de neindeplinirea acelei obligatii poate sa invoce neexecutarea  contractului si 

rezilierea/denuntarea/incetarea acestora, partea in culpa avand obligatia de a plati daune interese. 

Art. 13.2. Obligatiile nascute inainte de data rezilerii contractului isi vor produce efectele pana la data indeplinirii 

efective a acestora. 

 

14. FORTA MAJORA 

Art.14.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

Art.14.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

Art.14.3. 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 

Art.14.4.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. 

Art.14.5.Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 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. 

 

15.SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

Art.15.1.Achizitorul si furnizorul vor depune toate diligentele 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 executarea contractului. 

Art.15.2.Pentru orice litigiu nascut din prezentul contract, instanta competenta este instanta de la sediul 

achizitorului. 

 

16. AMENDAMENTE 

Art.16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului prin act adiţional. 

 

17. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 

Art.17.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

 

18. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 

Art.1.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 

19.COMUNICARI 

Art.19.1.Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in 

scris. 

Art.19.2.Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 

Art.19.3.Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a 

primirii comunicarii. 

 

20. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art. 20.1. Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditii: 

a) ajungerea la termen; 

b) acordul părţilor, consemnat in scris prin incheierea unui act aditional; 

c) rezilierea contractului pentru neexecutarea obligaţiilor de către una din părţile prevazute in prezentul contract ; 

d) denunţare unilaterală a contractului, oricand pe durata derularii acestuia de catre partile contractante; 

e) apariţia vreunui caz de forţă majoră constatata si invocata in conditiile legii si ale prezentului Contract, ce isi 

mentine efectele specifice o perioada mai mare de 6 luni; 

f) intrarea in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de  judecatorul-sindic conform Legii 85/2014, 

anularea/suspendarea autorizatiei pentru obiectul de activitate care face obiectul prezentului contract, dizolvarea, 

cesionarea contractului fara acordul achizitorului, radierea din registrul comertului a vreuneia dintre parti, 

imposibilitatea continuarii contractului de catre achizitor ca urmare a intervenirii unei situatii care nu a fost 

cunoscuta de acesta la data incheierii contractului, deschiderea procedurii de concordat preventiv, etc. 

g) modificarea legislatiei intr-o masura in care sa faca imposibila executarea obiectului prezentului Contract; 
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21.DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

Art.21.1. Documentele contractului sunt: 

 a) Propunerea tehnica si propunerea financiara a furnizorului, postate in catalogul electronic SEAP. 

 

22.DISPOZITII FINALE 

Art.22.1. Partile garanteaza ca reprezentantii desemnati ale caror semnaturi apar mai jos au fost si sunt investiti la 

data incheierii prezentului contract de furnizare cu toata puterea juridica sa semneze acest contract. 

Art.22.2. Prezentul contract s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale,  unul pentru furnizor si doua 

pentru achizitor, avand aceeasi valoare juridica. 

 

 

            ACHIZITOR                                                                                               FURNIZOR  

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA                    .        
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              Anexa 

 

 

 

CONSUMABILE ECHIPAMENT DE CONTROL 

 

 

 

Nr. Crt. Produs Cantitate 

1 Ioni negativi – Diclor metan 3 buc.                        

2 Ioni pozitivi - Amoniac 3 buc. 

3 Mostre pentru calibrare 15 cutii 

4 Manusi pentru prelevare 10 seturi 

5 Spray aer comprimat 3 buc. 

6 Betisoare impregnate 2 cutii 

 

 

 

 

 

                   ACHIZITOR                                                                                               FURNIZOR  

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA                    .        

        


