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CONTRACT DE FURNIZARE 
 

 
 
 

1. Preambul 
In temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si a Hotararii de Guvern 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 incheiat prezentul contract de furnizare, intre,  
 
Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti - ARCUB, cu sediul social in Bucuresti, 
Str. Lipscani nr. 84-90, sector, Cod fiscal 9658744,  cont bancar nr. 
RO41TREZ7025006XXX008855 deschis  la Trezoreria Sectorului 2, reprezentata legal de Lucian 
GHIMIȘI, având funcția de Director, în calitate de achizitor, pe de o a parte 
 

şi  
 
SC VITALSERVICE FACILITY SRL cu sediul in București, Strada Rahova , nr.266-268 ,sector 
5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3329/2018, CIF RO38994500; , avand 
RO94TREZ7055069XXX010870 deschis la Trezoreria Statului, reprezentat de d-nul Marian 
Crivineanu - Administrator, in calitate de furnizor pe de alta parte, 
 

 
2. Definiţii  
2.1  În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o 
autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în calitate de furnizor; 
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 obliga, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
e) servicii - servicii aferente livrării 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) forţa majoră - un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, mai presus de 
controlul parţilor, 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 care produc efecte cu caracter general, aplicabile 
tuturor subiectelor de drept şi nu doar părţilor contractante, cum ar fi: războaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerată forţă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia dintre părţi. 
g) 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 dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
4. Obiectul contractului   
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4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze, instaleze si sa puna in functiune Instalatiile de climatizare 
descrise in Anexa 1, parte integranta a contractului,  necesare pentru sala de spectacole ARCUB, 
până cel târziu în data de 15.12.2019. 
4.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele 
furnizate.   
   
5. Preţul contractului 
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, este de      
104.200 lei, la care se adaugă TVA (19%) în valoare de 19.798  lei. Valoarea totală a contractului, 
inclusiv TVA, este de 123.998 lei, pentru un număr de 3  instalatii de climatizare, COD CPV 
42512000-8  Instalatii de climatizare (Rev.2). 
 
6. Plata şi facturarea 
6.1 Facturarea şi plata contravalorii contractului se vor efectua în lei. 
6.2Furnizorul va intocmi factura fiscala in conformitate cu prevederile Art. 319 din Codul Fiscal, 
aceasta urmand a se emite dupa efectuarea receptiei si a punerii in functiune a instalatiilor.  
6.3 Plata facturii se va efectua de către achizitor in maxim 90 de zile de la data acceptarii facturii 
fiscale, in baza proceselor verbale de recepţie calitativă şi cantitativă si de punere in functiune, 
semnate de ambele parti fara obiectiuni.  

  
7. Durata contractului 
7.1 Durata prezentului contract începe și își produce efecte de la la data semnării acestuia de către 
ambele părți și se încheie la data îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina Părților. 

 
8. Documentele contractului 
8.1  Documentele care însoţesc prezentul contract, sunt: 

o Solicitare de ofertă; 
o Oferta tehnico-financiara a furnizorului, inregistrata la ARCUB cu  nr 

7939/19.11.2019; 
o DA24434375; DA24434255; DA24434138. 
o Procese verbale de receptie si punere in functiune a instalatiilor 
o Orice alte documente, pe masura producerii lor. 

 
 
9.  Obligaţiile principale ale furnizorului 
9.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produse noi, nefolosite, la standardele şi/sau performanţele 
solicitate prin solicitarea de ofertă şi ofertate prin oferta acestuia. Fiecare cerinţă solicitată în 
solicitarea de ofertă şi ofertate prin oferta tehnică, se constituie în obligaţie a furnizorului.  
9.2 Neîndeplinirea  oricărei  obligaţii  asumată  de  către furnizor, în termenul şi/sau la standardele 
şi/sau  performanţele  solicitate  prin  solicitarea de ofertă şi ofertate prin oferta tehnică, se 
sancţionează conform prevederilor subpunctului 11.1 din prezentul contract  
9.3 Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele furnizate 
şi 

ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor.  

iii)Furnizorul se obliga sa presteze serviciile solicitate de catre achizitor cu profesionalism, 
sa puna la dispozitie  personalul necesar care sa detina cunostintele necesare in domeniu, 
in cel mai scurt termen, in functie de complexitatea si natura acestora. 

iv)Furnizorul se obliga sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor si a activitatilor 
de care ia cunostinta in cadrul desfasurarii contractului. 

v)   Furnizorul are obligatia sa nu divulge sau sa transmita informatiile de care ia 
cunostinta in timpul executarii contractului atat persoanelor din exteriorul institutiei cat 
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si persoanelor din interiorul institutiei, daca nu sunt autorizate sa aiba acces la acele 
informatii. 

vi)   Furnizorul are obligatia de a nu deteriora, sterge etc., cu rea credinta, documentele si 
bazele de date existente si la care are acces pe toata perioada contractului.   

vii) Furnizorul îşi va asuma responsabilitatea privind efectuarea instructajului de protecţia 
muncii specifice activităţii. 

 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1- Achizitorul se obliga sa receptioneze factura intocmita de prestator, insotita de Procesul verbal 
de receptie inclusiv centralizatorul de activitati, insusit de ambele parti, cu contravaloarea serviciilor 
prestate. 
10.2– Achizitorul se obliga sa plateasca pretul stabilit prin prezentul contract, in termenul convenit 
de la emiterea facturii de catre acesta. Platile se vor face in termen de cel mult 90 zile de la data 
emiterii facturii de catre prestator.  
10.3 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului orice document ii este solicitat 
pentru buna indeplinire a contractului in termen de o zi de la solicitarea prestatorului. 
 
11.  Clauze privind protectia datelor personale 
11.1 - Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind 
protecția datelor cu caracter personal.  
11.2 - Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică 
oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care 
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le 
furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, 
inclusiv dar fără a se limita la:  
● capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul 
informațiilor personale  
● informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 
ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a 
securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia,  
● îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 
679/2016.  
11.3 - Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, 
acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui 
acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor 
personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului 
principal al contractului.  
11.4 -  Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate 
unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părtile 
vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile 
asumate prin această clauză:  
● vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care 
sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal  
● vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor  
● se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces 
numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, 
modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare  
● se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără 
autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să 
stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin 
mijloace de transmitere a datelor 
● se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau 
eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor  
● se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt 
prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părți  
● se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală. 
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11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte/îndeplineşte 
necorespunzător orice alte obligaţii asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula o 
dobândă penalizatoare echivalentă cu 0,01%/zi din valoarea produselor nefurnizate/furnizate 
necorespunzător, până la îndeplinirea efectivă şi corespunzătoare a obligaţiilor. 
11.2 În cazul în care achizitorul din vina sa exclusivă nu onorează facturile în termenul prevăzut la 
subpunctul 6.3,  atunci acesta are obligaţia de a plăti, de la această dată o dobândă penalizatoare de 
0,01%/zi  din valoarea facturii neachitate   în termen.  
11.3 Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la punctele 6, 10, 11, 13, 14, 15 şi asumate prin prezentul 
contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul 
desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, fără orice altă formalitate prealabilă şi 
de a pretinde plata de daune-interese părţii aflate în culpă.  
11.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 
renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor.  În 
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
12. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
12.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra, instala si pune in functiune instalatiile la sediul achizitorului 
din Bucuresti, Str Lipscani, nr 84-90, scetor 3, respectând data din solicitarea de ofertă respectiv, 
până la data de 15.12.2019. 
12.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele, respectiv: 

1.      Factura fiscala 
2.      Avizul de expediţie 
3.      Certificat de calitate 
4.      Certificat de origine 
5.      Certificat de garantie 
6.      Fise tehnice ale instalatiilor 

 
12.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face după recepţie, 
instalare si punere in functiune. 
12.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor de recepţie si punere in functiune a instalatiilor..  
12.5 - Cheltuielile necesare pentru ca produsele să corespundă cerinţelor solicitarea de ofertă, 
valoarea ambalajului, asigurării şi transportului produselor la locurile de livrare stabilite, precum şi 
alte taxele şi cheltuieli sunt incluse în preţ. 
 
13. Alte resposabilităţi ale furnizorului 
13.1 Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
 
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
14.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului spatiile de depozitare necesare 
îndeplinirii contractului. 

 
15. Recepţie şi verificări  
15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din solicitarea de oferta şi propunerea tehnică, printr-o comisie de 
recepţie constituită în acest sens.  
15.2 Recepţia produselor se va finaliza prin încheierea de procesului-verbal de recepţie cantitativă şi 
calitativă si a procesului de punere in functiune, care vor fi semnate din partea achizitorului de către 
comisia de recepţie, şi vor atesta conformitatea produselor cu prevederile din solicitarea de ofertă şi 
propunerea tehnică. 
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16. Începere, finalizare, întârzieri  
16.1 Furnizorul are obligaţia de a începe furnizarea produselor în imediat după data semnării 
prezentului contract. 
16.2 Furnizarea produselor în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 
respectiv 15.12.2019, sub sanctiunea aplicarii prevederilor pct. 11.1 la contract. 
16.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă cerinţele prevăzute în caietul 
de sarcini, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, furnizorului. La două 
notificări, achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul, fără a plăti daune furnizorului, 
contractul fiind desfăcut de drept, fără punerea în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă. 
 
17. Ajustarea preţului contractului 
17.1 Pentru produsele furnizate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt conforme cu preţurile 
declarate în propunerea financiară. Preţul contractului în lei este ferm şi nu poate fi actualizat.   
17.2  Preţul rămâne ferm pe toată durata contractului şi nu se ajustează. 
 
18. Amendamente  
18.1 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 sau în 
cazul în care apar alte situaţii care necesită adiţionarea contractului iniţial, cu acordul expres al 
părţilor contractante.  
  
19. Forţa majoră 
19.1 Forţa majoră este constatată în scris de o autoritate competentă şi trebuie dovedită de partea care 
o invocă. 
19.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
19.3 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. 
19.4 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. 
19.5 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 pretindă celeilalte daune-interese. 
 
20. Soluţionarea litigiilor 
20.1 Achizitorul şi  furnizorul vor face 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 legatură cu 
îndeplinirea contractului. 
20.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi furnizorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecatoreşti competente. 
 
 
21. Subcontractanti și Cesiune 
21.1. Prestatorul  nu are dreptul de a subcontracta parti din serviciile prestate in baza prezentului 
contract fara acordul achizitorului. 
21.2. Prestatorul  nu are dreptul de a cesiona total sau partial serviciile  prestate in baza prezentului 
contract fara acordul achizitorului. 
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22. Comunicări 
22.1 (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. 
22.2 Comunicările între părţi se pot face si prin fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
 
 
 
 
 
 

 
                   ACHIZITOR,                                                                 FURNIZOR,  
    Centrul de Proiecte Culturale al         Vitalservice Facility  S.R.L. 

Municipiului București      
                         
 Administrator  
 Marian Crivineanu 
DIRECTOR,                                                                                                                                             
Lucian Ghimiși                    
 
 
 
DIRECTOR ADJUNCT, 
Silviu Cristian Voicu  
 
 
 
VIZĂ CFP,  
Dumitru Bălăşoiu 
 
 
 
AVIZ JURIDIC 
Turlea Alexandru 
 
 
Intocmit, 
ACHIZIȚII PUBLICE 
Predica Madalina 
 
 
SERVICIUL ADMINISTRATIV 
Romeo Semeniuc 
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ANEXA Nr 1 

la CONTRACTUL DE FURNIZARE Nr  ............ 
 

Nr. Crt. Echipamente 

U.M. Cantitate 
Pretul unitar   
TOTAL  
(LEI/UM)  

TOTAL 
Lei 
(fara TVA) 

            

1 

Unitate interioara de perete clima sala 
multifunctionala Gabroveni -Unitate interna 
pereteCHIGO 3,5 kW 
Include telecomanda infrarosu 
CMV-V36G/HR1-B2                                                                       
(inclusiv transport,montaj ,probe si PIF) - 1 
buc 

buc 1 15126 15126,00 

2 

Unitate interioara tip caseta clima sala 
multifunctionala Gabroveni -Unitate interna 
caseta CHIGO 12,5 kW 
Include telecomanda infrarosu + panel 
CMV-V125Q/HR1-C                                                                                                 
(inclusiv transport,montaj ,probe si PIF)  -3 
casete 

ans 1 33612 33612,00 

3 

Unitate exterioara pentru sala 
multifunctionala Gabroveni -                           
Unitate externa VRF CHIGO 40 kW   
CMV-V400W/ZR1-C CMV-C 
Compresor HITACHI                                                                        
(inclusiv transport,montaj ,probe si PIF) - 1 
buc 

buc 1 55462 55462,00 

Total general       104200,00 

      

 

Preturile includ  transport, montaj si 
punere in functiune. 

    
 

Termenul de garantie este de 5 ani. 
    

      
       

                   ACHIZITOR,                                                                                        FURNIZOR,  
    Centrul de Proiecte Culturale al         Vitalservice Facility  S.R.L. 

Municipiului București      
                         
 Administrator  
 Marian Crivineanu 
              DIRECTOR,                                                                                                                                             
              Lucian Ghimiși                    
 
 
              DIRECTOR ADJUNCT, 
              Silviu Cristian Voicu  
 
 
               VIZĂ CFP,  
               Dumitru Bălăşoiu 
 
 
              AVIZ JURIDIC 
              Turlea Alexandru 
 
               Intocmit, 
               ACHIZIȚII PUBLICE 
               Predica Madalina 
 
               SERVICIUL ADMINISTRATIV 
               Romeo Semeniuc 
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