
1 
 

 
 

ACORD CADRU DE FURNIZARE 
Nr. 39927 din data 22.03.2021 

 
 

ARTICOLUL 1 
Preambul 

 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și 
completările ulterioare și a Raportului procedurii de atribuire nr. ................... s-a încheiat 
prezentul acord-cadru având ca obiect “Furnizarea și distribuţia fructelor, legumelor în 
şcolile din judeţul Harghita pentru anii școlari 2020 – 2021, 2021 – 2022 și 2022 – 2023 în 
cadrul Programului pentru școli al României în județul Harghita” 
 
    1.1 - Autoritatea contractantă: Unitatea Administrativ Teritorială Harghita prin 
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, Piața Libertății 
nr. 5, județul Harghita, telefon: 0266/207-726, fax: 0266/207-725, având cod fiscal 
4245763, cont bancar nr. RO31TREZ24A650302570202X, deschis la Trezoreria 
Miercurea-Ciuc, codul fiscal 4245763, prin reprezentant legal domnul Borboly Csaba 
având funcția de președinte, în calitate de achizitor 
     
    şi 
 

    1.2.  - Operatorul S.C. FAGUL IMPEX S.R.L., cu sediul în 
________________________________________________________________________
_________________________________________________________, reprezentat prin 
_____________________________, în calitate de promitent - furnizor, pe de altă parte. 
 
 

ARTICOLUL 2 
Definiţii 

 
În prezentul acord cadru următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
acord cadru - reprezintă prezentul acord cadru şi toate anexele sale; 
contract subsecvent - contractul și anexele sale, încheiat în baza prezentului acord-

cadru; 
promitent-achizitor și promitent-furnizor – părțile contractante, așa cum sunt 

acestea numite în prezentul acord-cadru; 
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achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
acord cadru de furnizare; 

 preţul acordului-cadru - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza 
acordului-cadru, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
asumate prin acord-cadru; 

preţul contractului-subsecvent - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza 
contractului-subsecvent, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor 
obligaţiilor asumate prin contract-subsecvent; 

forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau culpei 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; 
      zi - zi calendaristică; 
      an - 365 de zile; 
      neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu 
dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor 
angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau 
inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor 
europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii 
Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale 
aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit. 
 

ARTICOLUL 3 
Interpretare 

 
    3.1. - În prezentul acord cadru, 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" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, 
dacă nu se specifică în mod diferit. 
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ARTICOLUL 4 
Scopul acordului cadru de furnizare de produse 

 
 Scopul acordului cadru de furnizare de produse îl prezintă stabilirea 
elementelor/condiţiilor esenţiale  care vor guverna contractele subsecvente de furnizare 
ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord cadru. 
 

Clauze obligatorii 

 
ARTICOLUL 5 

Obiectul acordului cadru de furnizare de produse 
 

    Acordul-cadru are ca obiect furnizarea produselor ( mere) prevăzute în caietul de 
sarcini, anexă la prezentul acord-cadru pentru LOT 27: Mere în condiţiile prevăzute în 
prezentul acord-cadru, ori de câte ori promitentul-achizitor solicită acest lucru. 
 

ARTICOLUL 6 

Cantitatea previzionată 

    

Cantitatea previzionată de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor-

subsecvente este cea prevăzută în tabelul de mai jos: 
 

 Cantitate 
Lot. 27 – Zona 7 - (Ocland, Merești, Lueta, Dârjiu, 
Ulieș, Feliceni, Mărtiniș) 

336.608 

 
 
 
 
 
 

ARTICOLUL 7 
Preţul produselor 

 
7.1. - Preţul ofertat pentru acordul cadru pe unitate de produs este de 0,55 (fără 
TVA) respectiv 0,60 lei cu TVA; 

      7.2. - Preţurile unitare ale produselor corespund preţului inclus în propunerea 
financiară a promitentului-furnizor; 
      7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze următoarele produse cu valorile aferente: 

 



4 
 

Nr. 

crt. 
Denumire produs Cantitate Preţ unitar 

lei/porţie 

1 

Lot. 27 – Zona 7 - (Ocland, Merești, 

Lueta, Dârjiu, Ulieș, Feliceni, Mărtiniș) 

 

336.608 

 

0,55 

 

ARTICOLUL 8 
Durata acordului cadru de furnizare 

     

Durata prezentului acord cadru este de maximum 3 ani școlari respectiv pentru 

perioada anilor școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023, începând de la data 

semnării acestuia de către ambele părţi. 

ARTICOLUL 9 
Documentele acordului cadru  

   
  Furnizorul va îndeplini obligaţiile în condiţiile stabilite prin prezentul acord-cadru şi 
următoarele anexe, parte integrantă din contract: 
    a) documentaţia de atribuire a acordului-cadru de furnizare şi distribuţie de Mere 
pentru elevii şi preşcolarii din judeţul Harghita în anii şcolari 2020-2021, 2021-2022 și 
2022-2023, inclusiv caietul de sarcini; 
    b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
    c) graficul de livrare/distribuţie; 
    d) centralizator de preţuri; 
    e) lista unităţilor şcolare beneficiare; 
    f) lista subcontractanţilor şi contractele de subcontractare, dacă este cazul; 
    g) garanţia de bună execuţie, după constituire; 
    h) alte documente, potrivit legii. 
 
      

ARTICOLUL 10 
Reluarea competiției 

 
10.1. – Atribuirea contractelor subsecvente se va face cu reluarea competiției pentru 
atribuirea contractului subsecvent DE FIECARE DATĂ (inclusiv pentru primul contract 
subsecvent). 
Autoritatea contractantă va transmite invitații , către promitenții-furnizori semnatari ai 
acordului-cadru. 
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10.2. - În urma transmiterii invitației la reofertare pe cale electronica, simultan tuturor 
ofertanților respectivi, se va preciza data si momentul de start al licitației electronice. 
Invitația de participare si notificările de începere a licitației electronice vor fi generate si 
transmise automat de către sistem, promitenții-furnizori vor participa conform 
informațiilor cuprinse în respectiva invitație. 
10.3. –  Elementul care va face obiectul procesului de reofertare la licitația electronică va 
fi îmbunătățirea prețul aferent fiecărui lot ofertat pentru acordul cadru pe unitate de 
produs (fără TVA). 
 10.4. - Prețurile ofertate de promitenții-furnizori nu vor depăși prețurile prevăzute în 
propunerea financiară ce a stat la baza încheierii acordului-cadru. 

10.5. - Dacă în urma reofertării, doi sau mai mulți promitenți-furnizori au oferit același 

preț li se va solicita clarificare prin intermediul SEAP, in vederea încărcării electronice de 

către operatorii economici de documente care conțin noi preturi, in vederea departajării 

ofertelor.  
10.6. - Contractul subsecvent va fi atribuit promitentului-furnizor prin criteriul de 
atribuire cel mai bun raport calitate-preț. 
10.7. - Celelalte clauze contractuale, inclusiv propunerea tehnică care a stat la baza 
atribuirii acordului-cadru, vor rămâne neschimbate pe toată durata de derulare a 
acordului-cadru. 
 

ARTICOLUL 11 
Obligaţiile principale ale furnizorului 

 
    11.1. – Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor-subsecvente încheiate 
cu promitentul-achizitor, să furnizeze în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru. 
    11.2. – Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte calitatea 
prevăzută în propunerea tehnică, anexa la prezentul acord-cadru. 
    11.3. – Promitentul-furnizor se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile 
asumate prin prezentul acord-cadru. 
    11.4. - Dacă promitentul-furnizor nu onorează obligaţia de furnizare a produselor care 
fac obiectul acordului-cadru/contractelor-subsecvente în termenul convenit, 
promitentul-achizitor are dreptul de a solicita unilateral rezilierea. 
    11.5. – Promitentul-furnizor are obligaţia de a constitui garanţia de bună-execuţie în 
cuantumul precizat în documentaţia de atribuire în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
semnării contractului subsecvent; dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte această obligaţie, 
achizitorul are dreptul de a solicita unilateral rezilierea. 
    11.6. – Promitentul-furnizor are obligaţia să sesizeze în scris, acolo unde este cazul, pe 
achizitor, dacă spaţiile puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ nu sunt 
corespunzătoare cerinţelor de igienă şi garanţie în timp a calităţii produselor ce urmează 
a fi distribuite. 
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    11.7. – Promitentul-furnizor are obligaţia de a respecta prevederile art. 11 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din 
sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 277/2011, cu modificările ulterioare.       
    11.8. - Pentru constatarea unei abateri de la legalitate, regularitate şi conformitate în 
raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractului ori 
a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune 
sau inacţiune a promitentului-furnizor, care a prejudiciat sau care poate prejudicia 
bugetul Uniunii Europene şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o 
sumă plătită necuvenit, promitentul-furnizor are obligaţia de a plăti daunele constatate 
de organismele de control abilitate. 
    11.9. - Neacordarea accesului şi nepunerea la dispoziţie a documentelor şi 
informaţiilor solicitate de organele de control atrag după sine aplicarea sancţiunilor 
prevăzute la art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2010 privind controlul 
operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare 
Agricolă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 277/2011, cu modificările 
ulterioare. 
 

ARTICOLUL 12 
Obligaţii principale ale achizitorului 

 
   12.1. – Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor-subsecvente atribuite 

furnizorului, în limita necesităţilor, să achiziţioneze produsele prevăzute, în condiţiile 

convenite în prezentul acord-cadru. 

   12.2. –Promitentul-achizitor se obligă să plătească preţul produselor către promitentul-

furnizor în termenul convenit. 

   12.3. – Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru 
de furnizare, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze 
produsele care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care 
furnizorul declară că nu mai este în măsură de a le furniza şi nici ceilalţi operatori 
economici, la rândul lor, nu au capacitatea de a răspunde solicitării respective (sau orice 
altă situaţie de încetare a acordului-cadru). 
   12.4. – Promitentul-achizitor va semna contracte-subsecvente ale acordului-cadru 
numai în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. 
   12.5. – Dacă promitentul-achizitor nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la 
data înregistrării facturii la sediul achizitorului, promitentul-furnizor are dreptul de a 
sista furnizarea produselor şi de a beneficia de ajustarea sumei de plată la nivelul 
corespunzător zilei de efectuare a plăţii. 
   12.6. – Plata produselor livrate se efectuează pe baza facturii fiscale, emisă în LEI de 
furnizor, în 30 de zile de la înregistrarea facturii la sediul achizitoriului. Factura va fi 
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însoțită de procesul verbal de recepție a produselor livrate semnat de către ambele 
părți. 
 

ARTICOLUL 13 
Ajustarea prețului 

 
13.1. – Pentru produsele livrate, prețurile plătibile datorate de achizitor furnizorului sunt 
cele declarate în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru. 
13.2. – Valoarea contractelor-subsecvente ce urmează a se încheia va fi ajustată cu 
indicele inflației comunicat de Institutul Național de Statistică la 31 Decembrie, în plus 
sau în minus, numai dacă valoarea indicelui de inflație (sau indicele prețurilor de 
consum) are o variație mai mare de 5%. 
13.3. – Ajustarea prețului se va putea face numai în funcție de: 

a) Modificări legislative în baza următoarei formule de calcul: 
 
Coeficientul de creștere al prețului unitar este: 
 
 C= PU1/PU2 
 
Unde: 
C= Coeficientul de creștere 
 PU1=  PU H.G.640/2017 

 PU2= PU care va fi stabilita de o nouă hotărâre de guvern dacă va fi cazul 
 

b) Emiterea de acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau 
renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în 
creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul 
contractului. 
În orice situație prețul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară 
pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. 
Ajustarea prețului se va face prin act adițional semnat de către ambele părți. 

 
13.4. – Ajustarea prețului se va efectua conform documentației de atribuire. 
 
 

ARTICOLUL 14 
Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

 
14.1. - În cazul în care promitentul-furnizor nu îşi îndeplineşte în termen obligaţiile, 
acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,02% din valoarea 
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produselor nelivrate, pe zi de întârziere, calculată de la expirarea termenului-limită 
prevăzut în prezentul acord cadru şi până la livrarea efectivă a produselor. 
14.2. - Pentru întârzieri  în efectuarea plăţii, din culpa achizitorului, acesta are obligaţia 
de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,02% din suma neachitată, pe zi de 
întârziere, calculată până la data plăţii integrale. 
14.3. – Pentru constatarea unei abateri de la legalitate, regularitate și conformitate în 
raport cu dispozițiile naționale și/sau europene precum și cu prevederile acordului-cadru 
ori a altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o 
acțiune sau inacțiune a promitentului-furnizor, care a prejudiciat sau care poate 
prejudicia bugetul Uniunii Europene și/sau fondurile publice naționale aferente acestora 
printr-o sumă plătită necuvenit, promitentul-furnizor are obligația de a plăti daunele 
constatate de organismele de control abilitate; 
14.4. Neacordarea accesului și nepunerea la dispoziție a documentelor și informațiilor 
solicitate de organele de control atrag după sine aplicarea sancțiunilor prevăzute de art. 
12 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte 
din sistemul de finanțare din Fondul European de Garantare Agricolă, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 277/2011, cu modificările ulterioare. 
 
 

Clauze specifice 
 

ARTICOLUL 15 
Recepţie şi verificări 

 
    15.1. – Promitentul-achizitor are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele furnizate 
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnică a furnizorului; 
    15.2. - Atât inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de 
trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) vor fi efectuate de persoane 
împuternicite de achizitor; 
    15.3. – Promitentul-achizitor va notifica în scris/telefonic, promitentul-furnizor, 
identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și/sau 
inspecțiilor; 
    15.4. - Dacă vreunul din 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; sau 
    b)  de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă 
specificaţiilor lor tehnice. 
     15.5. - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu 
va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de 
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furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior furnizării 
acestora. 
    15.6. - Prevederile art. 15.1 - 15.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării 
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract. 
     
 

ARTICOLUL 16 
Ambalare, marcare, transport şi depozitarea produselor furnizate 

 
    16.1. - Achizitorul are dreptul de a inspecta depozitul declarat de furnizor pentru 
verificarea conformităţii cu specificaţiile din documentaţia de calificare. 
    16.2. - Achizitorul are dreptul de a inspecta mijloacele de transport care realizează 
distribuţia efectivă a produselor către instituţiile şcolare beneficiare pentru verificarea 
conformităţii cu lista mijloacelor de transport autorizate depusă de furnizor la 
documentaţia de calificare. 
    16.3. -  Inspecţiile vor fi efectuate de persoane împuternicite de promitentul-achizitor. 
    16.4.- Achizitorul va notifica, în scris/telefonic, furnizorului identitatea 
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea inspecţiilor. 
    16.5. - Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, 
fără limitare, la manipularea din timpul transportului, tranzitului, la orice intemperii 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. 
    16.6. - 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. 
    16.7. - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor 
vor respecta strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în caietul de sarcini, inclusiv 
cerinţele suplimentare. 
    16.8. - Transportul produselor furnizate va fi asigurat de furnizor în condiţii care să nu 
afecteze integritatea produselor. 
     

ARTICOLUL 17 
Perioada de garanţie acordată produselor 

 
    17.1. – Promitentul-furnizor are obligaţia de a garanta că produsele furnizate respectă 
standardele şi/sau performanţele prezentate în oferta tehnică şi prevederile caietului de 
sarcini întocmit de către promitentul-achizitor, precum şi reglementările autorizate 
prevăzute de legislaţia în vigoare pentru aceste tipuri de produse; 
     17.2. - Perioada de garanţie acordată produselor de către promitentul-furnizor este 
cea declarată în propunerea tehnică. Această perioadă începe de la data livrării 
produselor la destinaţia finală; 
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    17.3. – Promitentul-achizitor are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, în 
privinţa oricărei plângeri sau reclamaţii formulate cu privire la calitatea produselor 
furnizate; 
    17.4. - La primirea unei astfel de notificări, promitentul-furnizor are obligaţia de a 
remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul furnizat în perioada convenită, 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; 
 
 

 
ARTICOLUL 18 

Modificări ale acordului-cadru 
 

    18.1. - Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a acordului-cadru, de a 
conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi 
proceduri de atribuire, cu acordul părților, fără a afecta caracterul general al acordului-
cadru, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221 și 222 din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile referitoare la 
modificări contractuale din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și 
completările ulterioare (art. 164 și art. 165). 
    18.2. - Modificările nesubstanțiale, astfel cum sunt stabilite în prezenta secțiune, sunt 
singurele modificări ale acordului - cadru care pot fi făcute fără organizarea unei noi 
proceduri de atribuire. 
    18.3. - Modificările contractuale, din prezentul acord-cadru, nu trebuie să afecteze, în 
niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 
avantajului competitiv pe baza căruia acordul-cadru a fost declarat câștigător în cadrul 
procedurii de atribuire. 
    18.4. - Partea care propune modificarea acordului-cadru are obligația de a transmite 
celeilalte părți propunerea de modificare a acordului-cadru cu respectarea termenului 
astfel cum este stabilit în prezenta secțiune. 
    18.5. – Modificarea contractului se va efectua conform documentației de atribuire. 
 

ARTICOLUL 19 
Forţa majoră 

 
    19.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
    19.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul acord cadru, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

https://lege5.ro/Gratuit/gi3dqobvge4a/articolul-18-modificari-ale-acordului-cadru-acord-cadru-de-furnizare-nr-din-data-ordin-37-2018-anexa-nr-2?dp=gi2tenbuga2demy
https://lege5.ro/Gratuit/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=96799268&d=2018-10-31#p-96799268
https://lege5.ro/Gratuit/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=96799304&d=2018-10-31#p-96799304
https://lege5.ro/Gratuit/gezdamrshe4q/hotararea-nr-395-2016-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-referitoare-la-atribuirea-contractului-de-achizitie-publica-acordului-cadru-din-legea-nr-98-2016-privind-achizit?d=2018-10-31
https://lege5.ro/Gratuit/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=96798918&d=2018-10-31#p-96798918
https://lege5.ro/Gratuit/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=96798928&d=2018-10-31#p-96798928
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    19.3. - Îndeplinirea acordului cadru 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 acord cadru, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte 
daune-interese. 
    19.6. - Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore antrenează obligaţia 
părţii care o invocă de a repara pagubele pricinuite celeilalte părţi ca urmare a 
neexecutării acordului cadru. 
 

ARTICOLUL 20 
Soluţionarea litigiilor 

 
    20.1. – Promitentul-achizitor şi promitentul-furnizor 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 legătură cu îndeplinirea acordului cadru de furnizare. 
    20.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
neînţelegerea să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 
       

ARTICOLUL 21 

Modalitatea de încetare a acordului-cadru/contractului  

subsecvent de furnizare de produse 

 

    21.1. — Prezentul acord cadru de furnizare încetează de plin drept, fără a mai fi 

necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în următoarele 

situaţii: 

- prin ajungerea la termen; 

- prin acordul de voinţă ai părţilor; 

- prin rezilierea de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 

necorespunzător de către cealaltă parte a obligaţiilor asumate prin prezentul acord 

cadru, cu notificarea prealabilă a părţii în culpă cu 5 zile înainte de rezilierea acordului 

cadru. 

    21.2. — Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea 

contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii 
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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 determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164—167 din 

Legea nr. 98/2016, 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. 

 
 
 

ARTICOLUL 22 
Limba care guvernează acordul-cadru 

 
Limba care guvernează acordul-cadru este limba română. 
 

ARTICOLUL 23 
Comunicări 

 
    23.1. - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-
cadru/contract-subsecvent, trebuie să fie transmisă în scris şi înregistrată. 
    23.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării primirii comunicării. 
 

ARTICOLUL 24 
Legea aplicabilă acordului-cadru 

 
Acordul-cadru va fi interpretat conform legilor din România. 
Părţile au înţeles să încheie astăzi, ...../....../......, prezentul acord cadru de furnizare în 
trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
   Promitent-achizitor,                                                 Promitent-furnizor,  
Județul Harghita prin                            SC FAGUL IMPEX SRL  
Consiliul Judeţean Harghita                    
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Direcția economică               
 
  
 
 
 
 
Viza Control financiar –preventiv  
 
 
 
 
 
     
Serviciul achiziţii publice  
 
 
 
 
 
 
 
Viza juridică     
Direcția economică     
 
 
 
  
 
 
Responsabil Contract      
 

 
 


