CONTRACT DE FURNIZARE
Materiale electrice
Nr. ……………./……………
1. Părţile contractante
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și HG 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 achiziţie,
Autoritatea contractantă MUZEUL NAŢIONAL PELEŞ, cu sediul în Sinaia, str. Peleşului
nr. 2, jud. Prahova, cod poştal 106100, telefon: 0244/310918; 0244/312184, fax: 0244/312416, cod
fiscal RO 2842935, cont trezorerie …………………………………., deschis la Trezoreria
Buşteni, reprezentată legal prin Manager dr. Narcis-Dorin ION şi prin contabil şef ec. Daniela
COSTACHE, în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
………………………………………………..., cu sediul în …………………………..,
tel/fax ………………………………, email: ……………………………………., nr. înregistrare
ORC:
…………………………..,
C.U.I:
……………………………,
cont
bancar
................................................ deschis la Trezoreria ................................., reprezentată prin
………………………….., în calitate de furnizor.
2. Definţii
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - 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, pentru
furnizarea produselor efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către Achizitor;
d. produse - bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care Furnizorul se
obligă, prin contract, să le furnizeze Achizitorului;
e. 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 enunţiativă. Nu
este considerat forţă 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;
f. zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile
lucrătoare.
g. destinaţia finală - sediul Muzeului Național Peleș din str. Peleșului nr. 2, Sinaia, Județ
Prahova, unde contractantul are obligația de a furniza bunurile.
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3. Interpretare
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
3.3. Termenele prevăzute în cuprinsul prezentului contract se calculează conform
următoarelor reguli:
a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau
acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare;
b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile
începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei
ore a ultimei zile a termenului;
c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau
ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea
ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început
să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie
termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se
încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;
d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală,
duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător
dispoziţiile lit. a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în
considerare.
3.4. Alte interpretări ale prezentului contract sunt supuse regulilor de drept în materie.
4. Obiectul principal al contractului
4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze la destinaţia finală – sediul Muzeului Naţional Peleş produsele menționate în propunerea financiară la contract, în conformitate cu documentația de
atribuire și oferta depusă - anexe la prezentul contract, precum și cu obligaţiile asumate prin
prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obligă să plătescă preţul convenit în prezentul contract pentru produsele
furnizate.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de către Achizitor,
în baza ofertei ferme a Furnizorului este de …………………….. lei exclusiv TVA, la care se
adaugă TVA …………………….. lei, în total ……………………..lei inclusiv TVA, în
conformitate cu Formularul de ofertă şi anexa la aceasta.
5.2. Preţul contractului este ferm pe toată perioada de derulare a contractului şi nu se
ajustează.
6. Durata contractului
6.1. Durata contractului începe la semnarea acestuia de către ambele părţi şi se termină dupa
recepția produselor și efectuarea plății.
6.2. Termenul de livrare a produselor:
- Pozițiile 1 - 4 din formularul de ofertă se vor furniza în maxim 10 zile de la data
semnării contractului de către ambele părți, respectiv până la data ____________.
- Pozițiile 5 - 18 din formularul de ofertă se vor furniza în maxim 20 zile de la data
semnării contractului de către ambele părți, respectiv până la data ____________.
7. Executarea contractului
7.1. Contractul intră în vigoare începând cu data semnării prezentului contract de către
ambele părți, respectiv începând cu data ____________.
8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
a. Anexa 1 Oferta furnizorului;
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b. Anexa 2 Documentaţia de atribuire;
c. acte adiționale, dacă există;
d. alte anexe la contract, convenite de comun acord.
9. Obligaţiile furnizorului
9.1. Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele cu profesionalismul şi promptitudinea
cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa, în termenul de furnizare
convenit la art 6.2.
9.2. (1) Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele
prezentate în propunerea tehnică. De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că toate
produsele furnizate prin contract sunt conforme și nu vor avea niciun defect ca urmare a
materialelor utilizate și transportării la destinația finală sau orice alte acțiuni sau omisiuni ale
sale.
(2) În cazul în care, pe parcursul executării prezentului contract, se constată că anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de
sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
9.3. Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau
utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, cheltuieli, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea solicitărilor Achizitorului.
9.4. Furnizorul se obligă să respecte reglementările obligaţiile relevante din domeniul
mediului, social şi al relaţiilor de muncă, și după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la
forţa de muncă, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea
muncii forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă
şi abolirea muncii copiilor. Totodată este răspunzator atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor utilizate, de riscurile de accidentare şi/sau îmbolnavire profesională, cât şi de calificarea
personalului folosit pe toata durata contractului, în conformitate cu prevederile normelor legale în
vigoare privind protecţia muncii, a riscurilor de accidentare şi/sau îmbolnavire profesională pentru
securitatea şi sănătatea în muncă şi a prescripţiilor tehnice aplicabile.
9.5. Furnizorul se obligă să asigure resursele umane necesare, materialele, instalaţiile,
echipamentele şi orice altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din contract.
10. Obligaţiile achizitorului
10.1. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul
convenit în prezentul contract. Plata se va efectua în lei, cu Ordin de Plată în contul de Trezorerie al
furnizorului, pe baza facturii originale, în termen de 30 de zile calendaristice de la recepție, în
conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1), lit. c) din Legea 72/2013 privind măsurile pentru
combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din
contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, cu modificările și
completările ulterioare.
10.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termen de 5 zile de la livrare, la
destinația finală.
10.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Furnizorului, în timp util, orice informații
necesare îndeplinirii contractului.
11. Penalităţi, daune interese
11.1. Oricare dintre părţi este pusă de drept în întârziere dacă, din vina sa exclusivă, nu-şi
îndeplineşte, total sau parţial, obligaţiile asumate şi la termenele stabilite în contract.
11.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească
obligaţiile asumate prin contract, Achizitorul este îndreptăţit la a aplica o dobândă penalizatoare
egală cu 0,06% pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, dobândă
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aplicată la valoarea contractului fără TVA, diminuată cu contravaloarea fără TVA a produselor care
au fost recepţionate de către achizitor fără obiecţiuni.
11.3. În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu onorează facturile emise de
Furnizor, atunci acesta din urmă are dreptul de a solicita ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală de 0,06% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor, penalităţi aplicate la valoarea fără TVA a plăţilor neefectuate.
11.4. Penalităţile datorate de părţi curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate
conform prezentului contract.
11.5. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără orice
altă formalitate prealabilă, precum şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile dreptului
comun.
12. Ambalare şi marcare
12.1. (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea sa facă faţă, fără
limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi
extreme, la soare şi la precipitaţiile 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 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.
12.2. Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor
respecta strict cerinţele prevăzute în contract.
12.3. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare
protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) rămân în proprietatea Achizitorului.
12.4. Furnizorul raspunde de integritatea produselor până la predarea efectivă la destinația
finală de livrare, inclusiv pe perioada transportului acestora.
13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
13.1. Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele în termenul prevăzut la art. 6.2.
13.2. (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care
lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
(2) În cazul în care:
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Furnizorului, sau
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea
contractului de către Furnizor, îndreptăţesc Furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de
furnizare a produselor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord
perioada de furnizare şi vor semna un act adiţional, nefiind afectate prin acesta calitatea şi cantităţile
iniţiale, astfel cum au fost acestea prevăzute în ofertă, precum şi preţul contractului.
13.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul nu respectă termenul de
furnizare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru Achizitorului, în termen de 5 zile, înainte de
data de furnizare asumată. Modificarea datei de furnizare asumate se face cu acordul părţilor, prin
act adiţional.
13.4. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
furnizare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi
Furnizorului, în conformitate cu prevederile art. 11. Penalităţi, daune interese.
13. 5. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau
dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie
publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a
denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre
următoarele situaţii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi
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determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o
încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată
printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;
c) furnizorul nu furnizează produsele în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul
contract;
d) furnizorul cesionează contractul de furnizare sau subcontractează fără a avea acordul scris
al achizitorului;
14. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
14.1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală – sediul Muzeului
Naţional Peleş.
14.2. Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care însoţesc produsele:
a) factura fiscală;
b) avizul de expediţie;
d) declaraţia de conformitate
14.3. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite
prevederile clauzelor referitoare la recepția produselor.
15. Recepţie, inspecţii şi teste
15.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract şi documentele care
însoţesc produsele.
15.2. Recepţia se va face la destinaţia finală a produselor - sediul Muzeului Naţional Peleş
din Sinaia, Str. Peleșului nr. 2, Prahova.
15.3. Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor,
Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul
contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data solicitării
beneficiarului, fără costuri suplimentare pentru achizitor.
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor
tehnice.
15.4. Dreptul Achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă 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.
15.5. Prevederile clauzelor 15.1. - 15.4. nu îl vor absolvi pe Furnizor de obligaţia asumării
garanţiilor sau de alte obligaţii prevăzute în contract.
16. Drepturi de proprietate intelectuală
16.1. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea de către acesta a unor drepturi de
proprietate intelectuală (licențe, brevete, nume, mărci înregistrate etc.) în legătură cu serviciile
prestate sau bunurile accesorii furnizate; și
- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea indicațiilor scrise ale achizitorului sau utilizarea
materialelor puse la dispoziție de către achizitor.
17. Perioada de garanţie acordată produselor
17.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite. De asemenea, Furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin
contract nu vor avea niciun defect ca urmare a materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când
proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către Achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau
omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de
funcţionare.
17.2. (1) În cazul în care produsele care fac obiectul prezentului contract nu prezintă
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caracteristicile solicitate, achizitorul este îndreptățit să le returneze, specificând motivele de
neconformitate cu prezentul contract, conform drepturilor legale în cazul produselor neconforme.
(2) Perioada de garanţie acordată produselor de către Furnizor este cea specificată în
propunerea tehnică.
(4) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea
acestora la destinaţia finală.
17.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
17.4. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a a înlocui produsul în
perioada convenită, fără cheltuieli suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care
decurge de la data înlocuirii produsului.
17.5. Orice măsură reparatorie nu poate depăși 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la
data la care i-a fost adus la cunoștință furnizorului lipsa de conformitate a produsului.
17.6. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala
Furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea
faţă de Furnizor prin contract.
18. Subcontractarea
18.1. (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract
îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru produsele
furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu
dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă
subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.
(2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de
achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz,
opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează
plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin
documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, contractant şi
subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat,
contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
(3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, autoritatea
contractantă are obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale
obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi
pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost
confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu
prevederile alin. (2).
(4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie
publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între
contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât
activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de
achiziţie publică.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu
oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea
ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică.
18.2. (1) Contractantul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale
informaţiilor referitoare la subcontractanţi pe durata contractului de achiziţie publică.
(2) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării
contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o
modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr.
98/2016 şi cu respectarea prevederilor de la art. 150 – art. 161 din HG nr. 395/2016,
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(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), contractantul va transmite autorităţii contractante
informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii noi
subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea
contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei
unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în
contractul care urmează să fie îndeplinit.
19. Cesiunea
19.1. In prezentul contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute
din acest contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost
stipulate şi asumate iniţial.
19.2. Cesiunea nu va exonera Furnizorul de nici o responsabilitate privind oricare dintre
obligaţiile asumate prin contract.
20. Conflictul de Interese
20.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care
ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a contractului. Conflictele de interese pot
apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate,
legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de
interese apărut în timpul executării Contractului trebuie notificat în scris Achizitorului, în termen de
5 zile de la apariţia acestuia.
20.2. 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.
20.3. 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.
21. Forţa majoră
21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4. 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.
21.5. 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 dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1. Achizitorul şi Furnizorul vor depune 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.
22.2. 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 din România.
23. Comunicări
23.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
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fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
23.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail,
cu condiţia confirmării primirii comunicării.
24. Dispoziţii finale
24.1. Părţile se obligă să anunţe în termen de 5 zile orice modificare a formei juridice de
organizare, a denumirii şi a sediului societăţii, a contului de decontare şi a băncii, să anunţe starea
de insolvabilitate prevazută de legislaţia în vigoare, precum şi situaţiile în care este supus
supravegherii financiare sau executării silite potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală.
24.2. Prezentul contract poate fi reziliat la cererea justificată a uneia dintre părţi, prin
notificare prealabilă transmisă cu cel putin 10 zile înainte de data rezilierii. Rezilierea totală sau
parţială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
Prezentul contract a fost încheiat şi semnat, în două exemplare originale, la sediul Muzeului
Național Peleș.
Achizitor,

Furnizor,

MUZEUL NAŢIONAL PELEŞ

…………………………………………

Manager,
dr. Narcis-Dorin ION

………………………………………….

Contabil Şef,
ec. Daniela COSTACHE

Serviciu Achiziţii Publice-Administrativ,
Șef serviciu ing. Nicoleta POPESCU

Aviz Compartimentul Juridic
cons. jr. Marius BRATOSIN

Viza CFP
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