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CONTRACT DE FURNIZARE 

Nr. 188 data 23.10.2019 
 
 
 
 

1. Preambul 

1) În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și 
completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract având ca obiect furnizarea de 
Marcaje - Mărci metrologice de verificare, între 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ, cu sediul în Șos. Vitan –
Bârzeşti nr. 11, sector 4, Bucureşti, telefon: +40 213320954; fax: +40 213320615;              
e-mail: office@brml.ro; cod fiscal RO4283376, cont IBAN RO80 TREZ 23G8 0013 
0203 030X deschis la Trezoreria sector 4, reprezentat prin director general, ing. Dorina 

Florinela ACHIM, în calitate de achizitor, de o parte 

şi  
operatorul economic S.C. P&M GRAVURA S.R.L. cu sediul central în Bucureşti, 
Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, România, telefon: 021 – 337.36.14, fax: 021 – 337.36.14, 
e-mail: contact@pmgravura.ro, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului 
J40/8015/2000, cod fiscal RO 13321045, cont trezorerie RO55 TREZ 7035 069X 
XX011308, deschis la Trezoreria sector 3 Bucureşti, reprezentat prin administrator Paul 

ZĂMAN, în calitate de furnizor, pe de altă parte 
 

denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit 
să încheie prezentul contract de achiziţie publică de furnizare ca urmare a aplicării 
achiziției directe, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

 

2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract de achiziţie publică de furnizare următorii termeni vor fi 
interpretaţi astfel: 
a) contract de achiziţie publică – actul juridic reprezentând acordul de voinţă al celor 
două părţi, încheiat între autoritatea contractantă în calitate de „Achizitor” şi furnizorul 
de produse, în calitate de „Furnizor”; prezentul contract şi toate Anexele sale; 
b) achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract de achiziţie publică de furnizare; 
c) preţul contractului de achiziţie publică de furnizare - preţul plătibil furnizorului de 
către achizitor, în baza contractului de achiziţie publică de furnizare, pentru îndeplinirea 
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integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, pentru bunurile 
efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către achizitor; 
d) produse – Marcaje - Mărci metrologice de verificare, (916 buc. ştampile de cauciuc, 
906 buc. tipe cleşte, 754 buc. contratipe cleşte, 701 buc. poansoane mici, 778 buc. 

poansoane mari), cuprinse în Anexele 1 şi 3 la prezentul contract de achiziţie publică de 
furnizare, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului, 
conform specificațiilor tehnice și la adresele menționate în caietul de sarcini; 
e) servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de 
furnizarea produselor, cum ar fi  transportul, asigurarea şi după caz asistenţa tehnică în 
perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin 
contractul de achiziţie publică de furnizare; 
f) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate 
atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a 
componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin 
caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea 
produselor și serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului; 
g) act adiţional – document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului; 
h) conflict de interese - orice eveniment influenţând capacitatea furnizorului de a 
exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în 
orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului, orice motiv în legătură cu 
posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale 
furnizorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, 
salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul furnizorului;  
i) garanţia de bună execuţie - suma de bani care se constituie de către contractant în 
scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului de achiziţie publică de furnizare produse; 
j) despăgubire generală - suma, neprevăzută expres în contract, care este acordată de 
către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă 
părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte;  
k) penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către 
una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din 
contract; 
l) responsabil de contract: persoana fizică responsabilă cu monitorizarea implementării 
contractului în numele Achizitorului; 
m) destinaţia finală – adresa/adresele autorităţii contractante unde furnizorul are 
obligaţia de a furniza produsele (conform specificaţiilor din propunerea tehnică şi din 
caietul de sarcini) respectiv Anexa 2 la contractul de achiziţie publică de furnizare; 



BIROUL ROMĂN DE METROLOGIE LEGALĂ 
======================================================================================== 

==================================================================================  

     
3 

n) termen de livrare – data stabilită prin prezentul contract de achiziţie publică de 
furnizare la care furnizorul se obligă să furnizeze produsele la destinaţiile finale; 
o) 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 
de achiziţie publică de furnizare şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea acestuia; 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 enunciativă. 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; 
p) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile; 
r) termene limită - acele perioade din contract care vor începe să curgă din ziua 
următoare actului sau evenimentului care reprezintă momentul de început al acelor 
perioade. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, 
termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.  
s) persoană de contact: persoana fizică indicată de către Achizitor şi cunoscută de către 
Furnizor să îl reprezinte în relaţia contractuală cu Furnizorul; 
t) serviciile terţilor: servicii oferite de terţi în raport cu prezentul contract de achiziţie 
publică de furnizare produse, de care Achizitorul poate beneficia la discreţia sa prin 
intermediul Furnizorului şi în legătură cu care Furnizorul acţionează ca intermediar; 
u) recepţia produselor - activitate care se finalizează cu semnarea procesului verbal 
încheiat la destinaţia finală, din care reiese că a fost efectuată recepţia cantitativă şi 
calitativă a produselor şi constituie condiţie obligatorie de efectuare a plăţii şi de 
restituire a garanţiei de bună execuţie a contractului de achiziţie publică de furnizare; 
v) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele, prevăzute în caietul de 
sarcini şi în propunerea tehnică; 
x) documente constatatoare - informaţii referitoare la modul în care furnizorul şi-a 
îndeplinit obligaţiile contractuale şi la eventualele prejudicii. 
 
 

3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract de achiziţie publică de furnizare, 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. 
3.3 - Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, 
precum şi orice organizaţie având personalitate juridică. 
3.4 – Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 



BIROUL ROMĂN DE METROLOGIE LEGALĂ 
======================================================================================== 

==================================================================================  

     
4 

CLAUZE OBLIGATORII 
 
 
 
 
 

4. Obiectul principal al contractului de achiziţie publică de furnizare 
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze la destinaţia finală, 
Marcaje - Mărci metrologice de verificare (916 buc. ştampile de cauciuc, 906 buc. tipe 

cleşte, 754 buc. contratipe cleşte, 701 buc. poansoane mici, 778 buc. poansoane mari), în 
cantităţile şi în perioada/perioadele şi în conformitate cu obligaţiile asumate, convenite în 
prezentul contract de achiziţie publică de furnizare şi/sau anexele sale, documentația de 
participare și conform propunerii tehnice și financiare. 
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, în condițiile prezentului contract, respectiv să 
cumpere şi să plătească preţul convenit pentru produsele precizate la art. 4.1 şi/sau 
Anexele 1 şi 3 la prezentul contract de achiziţie publică de furnizare. 
4.3 - Furnizorul va îndeplini toate obligaţiile ce îi revin prin prezentul contract de 
achiziţie publică de furnizare. 
4.4- Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru 
produsele livrate.  
4.5 - Locul de livrare a produselor: unităţile din structura şi subordinea autorităţii 
contractante (BRML), specificate în Anexele 2 şi 3 la prezentul contract de achiziţie 
publică de furnizare. 
 

5. Preţul contractului de achiziţie publică de furnizare 
5.1 – Preţul unitar/set Mărci metrologice de verificare convenit pentru îndeplinirea 
contractului de achiziţie publică de furnizare produse, plătibil furnizorului de către 
achizitor, conform ofertei financiare este de 155,50 lei fără TVA, compus din: 
           

- ştampilă cauciuc: 20,00  lei fără TVA,  
- tipă cleşte: 27,50  lei fără TVA,  
- contratipă cleşte:  27,00  lei fără TVA, 
- poanson mic:  40,00  lei fără TVA, 
- poanson mare: 41,00  lei fără TVA, 

 

în conformitate cu clauzele din prezentul contract de achiziţie publică de furnizare 
produse, pentru activitatea destinației finale prevăzută în contract. 
5.2 - Preţul total al contractului de achiziţie publică de furnizare, respectiv preţul 
produselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate, este de:  
123.531,00 lei (fără TVA), la care se adaugă 
TVA (19%): 23.470,89 lei 
Valoarea totală a contractului de achiziție publică de furnizare 
147.001,89 lei (cu TVA). 
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5.3 – Contravaloarea produselor, ce fac obiectul contractului de achiziţie publică de 
furnizare produse vor fi facturate pentru destinațiile finale, în lei. 

Plata se va face în contul furnizorului deschis la trezoreria statului şi menţionat în 
preambulul contractului de achiziţie publică de furnizare produse. 
 

6. Durata contractului de achiziţie publică de furnizare produse  
6.1 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este 
valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor de către 
ambele părți, iar contractul operează valabil între părți, potrivit legii, propunerii tehnice 
și propunerii financiare, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea 
convențională  sau legală a oricărui efect pe care îl produce. 
 

7. Executarea contractului de achiziţie publică de furnizare 
7.1 - Executarea contractului de achiziţie publică de furnizare începe de la data semnării 
de ambele părți, produsele fiind furnizate conform Anexei 1 la prezentul contract. 
 

8. Anexele contractului de achiziţie publică de furnizare 
8.1 - Anexele contractului de achiziţie publică de furnizare sunt: 
          a) propunerea tehnică și propunerea financiară cu termenul de livrare specificat; 
 b) oferta SEAP; 
     c) garanţia bancară de bună execuţie; 
          d) acte adiţionale, dacă există; 

e) Anexele 1 şi 2 la contractul de achiziţie publică de furnizare; 
f) Anexa 3 - Indicative ( 3.1. – 3.9.); 

     g) caietul de sarcini; 
     h) alte anexe la contract. 
8.2 – În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică de 
furnizare, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu 
corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de 
sarcini. 
 

9.  Obligaţiile principale ale furnizorului 
9.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele care fac obiectul prezentului contract în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
9.2 - (1) Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele 
prezentate cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în 
conformitate cu propunerea tehnică şi financiară prezentată şi/sau cerinţele caietului de 
sarcini, anexă la prezentul contract de achiziţie publică de furnizare şi în conformitate cu 
cerinţele achizitorului. 
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         (2) Furnizorul se obligă să supravegheze furnizarea produselor, să asigure resursele 
umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora 
este prevazută în prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta.   
9.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele, la fiecare unitate din structura şi 
subordinea BRML în parte (Anexa 1 la prezentul contract de achiziţie publică de 
furnizare) în termen de maxim 70 zile, de la data semnării acestuia, de către ambele părți, 
conform propunerii tehnice şi financiare, anexă la contract. 
9.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

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

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

9.5 - Furnizorul se obligă să emită factura la fiecare destinaţie finală pentru plata 
produselor livrate, cu semnătură de confirmare din partea achizitorului, după semnarea 
procesului verbal de recepţie, conform legislaţiei în vigoare şi în concordanţă cu 
prevederile prezentului contract de achiziţie publică de furnizare. 
9.6 - Furnizorul este obligat să răspundă la sesizările achizitorului, în conformitate cu 
prevederile Caietul de sarcini și clauzei 4.1. 
9.7 - Furnizorul va comunica în scris achizitorului imposibilitatea respectării prevederilor 
clauzei 4.1. 
9.8 - Toate produsele livrate se vor finaliza, prin grija furnizorului, cu recepţia acestora 
de către o persoană desemnată din partea achizitorului. 
9.9 - Să furnizeze produsele solicitate de achizitor conform caietului de sarcini. 
9.10 - Să asigure și să garanteze calitatea produselor livrate conform prevederilor Legii 
nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare precum și Legii nr. 296/2004 privind Codul 
Consumului republicat, cu modificările și completările ulterioare. 
9.11 - Să remedieze fără plată, produsele furnizate la care se vor constata deficiențe sau 
abateri din partea furnizorului de la norme/standarde/clauze contractuale. 
9.12 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-
interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea solicitărilor, scrise, date de achizitor. 
9.13 - Furnizorul se obligă să depună toate eforturile pentru a asigura calitatea optimă a 
produselor furnizate şi răspunde pentru produsele furnizate, conform contractului de 
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achiziţie publică de furnizare produse şi pentru conformitatea produselor cu legislaţia din 
România. 
9.14 - Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică de furnizare produse, 
Furnizorul se obligă să respecte reglementările obligatorii în domeniile mediului, social 
şi al relaţiilor de muncă și protecția muncii, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul 
Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, 
acordurile internaţionale în aceste domenii, răspunzând exclusiv de producerea unor 
astfel de evenimente. 

 

 

10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi/sau 
informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare 
pentru îndeplinirea contractului. 
10.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul 
convenit în prezentul contract pentru produsele furnizate. 
10.3 - În termen de maxim 7 zile de la livrarea produselor de către furnizor la destinaţia 
finală, achizitorul se obligă să efectueze recepţia produselor cu respectarea art. 13 din 
contractul de achiziţie publică de furnizare. De la data livrării toate riscurile aferente 
produselor, inclusiv pentru cazuri fortuite, trec la achizitor. După data livrării, părţile vor 
semna procesul-verbal de recepţie calitativă a produsului. Livrarea produselor se 
consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile art. 13 din prezentul 
contract. 
10.4 - Achizitorul, prin reprezentanţii săi la destinaţia finală, în parte, se obligă să 
plătească preţul produselor către furnizor în termen de maxim 30 zile calendaristice de 
la data primirii facturii/maxim 30 de zile calendaristice de la data recepţiei 
produselor, conform art. 13, dacă primirea facturii este anterioară recepţiei produselor. 
Achizitorul nu poate refuza fără temei semnarea procesului-verbal de recepţie a 
produselor. 
10.5 – Dreptul de proprietate se transferă de la furnizor la achizitor la data plăţii integrale 
a fiecărui produs de către achizitor conform prezentului contract de achiziţie publică de 
furnizare. 
10.6 - Achizitorul este obligat să sesizeze furnizorul imediat ce constată defecte de 
fabricație a produselor ce fac obiectul prezentului contract. Sesizările se fac în scris la 
fax: 021.337.36.14. 
10.7 - Achizitorul este obligat să respecte toate recomandările făcute de furnizor cu 
privire la condiţiile de utilizare și depozitare a produselor cuprinse în prezentul contract. 
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11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 - În cazul în care, din vina sa, furnizorul nu îşi îndeplineşte ori îşi îndeplineşte 
necorespunzător sau cu întârziere oricare dintre obligaţiile stabilite prin prezentul 
contract de achiziţie publică de furnizare, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul 
contractului fără TVA, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% 
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  
Dacă penalităţile depăşesc valoarea contractului, achizitorul, după notificarea 
Furnizorului, poate: 
      a) să dispună încetarea Contractului de Furnizare în conformitate cu prevederile  
art. 19 din prezentul contract şi 
      b) să finalizeze furnizarea produselor pe cheltuiala Furnizorului. 
11.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile stabilite 
prin prezentul contract de achiziţie publică de furnizare, atunci acestuia îi revine obligaţia 
de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,15% din valoarea de plată fără 
TVA neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor. 
11.3 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu produs în 
executarea prezentului, adus unui salariat/muncitor sau altei persoane angajate de 
furnizor, serviciilor executate, utilajelor, instalaţiilor de lucru, echipamentelor, 
materialelor de pe stoc, personalului propriu şi/sau reprezentanţilor împuterniciţi/terţilor, 
cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului sau a 
angajaţilor acestuia. 
11.4 – Când achizitorul întâmpină dificultăţi pe parcursul executării contractului de 
achiziţie publică, de furnizare produse, iar susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi 
vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau 
capacitatea tehnică şi profesională, autoritatea contractantă va solicita ofertantului ca prin 
actul încheiat cu terţul/terţii susţinător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac 
obiectul prezentului contract. 
11.5 - Achizitorul va urmări orice pretenție la daune pe care furnizorul ar putea să o aibă 
împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate 
prin angajamentul ferm, inclusiv prin cesiunea drepturilor furnizorului către autoritatea 
contractantă, cu titlu de garanţie.  
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CLAUZE SPECIFICE 
 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului de achiziţie publică de furnizare 
12.1 – Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către contractant în 
scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în 
perioada convenită a contractului. 
12.2 - Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului de 
achiziție publică de furnizare în termen de maxim 5 zile de la data semnării acestuia de 
ambele părți, prin numerar la casieria autorității contractante, virament bancar în contul 
RO63TREZ7045005XXX000140 deschis la Trezoreria Sector 4, București sau printr-un 
instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate 
de asigurări, în favoarea autorității contractante, în cuantum de 12.353,10 lei, 
reprezentând 10% din prețul contractului fără TVA. Garanția de bună execuție are 
termen de valabilitate pe întreaga durată a contractului de achiziție publică și, oricum, 
până la intrarea în efectivitate a contractului de achiziție publică de furnizare produse.  
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică de furnizare, în limita 
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu 
întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia 
de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost 
respectate. 
12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în valoare 12.353,10 
lei, în termen de cel mult 14 zile de la data semnării proceselor-verbale de recepţie 
calitativă a produselor care fac obiectul prezentului contract, dacă nu a ridicat până la 
acea dată pretenţii asupra ei. 
12.5 - În termen de 14 zile de la data semnării proceselor verbale de recepţie calitativă la 
destinaţia finală specificată în contractul de achiziţie publică de furnizare, achizitorul are 
obligaţia de a elibera furnizorului documente constatatoare care conţin informaţii 
referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către acesta şi eventualele 
prejudicii. 
12.6 - Garanția tehnică a produselor este distinctă de garanția de bună execuție a 
contractului de achiziție publică de furnizare. 
 
13. Recepţie, inspecţii şi teste 
13.1 - Recepţia produselor se va face în maxim 7 zile de la livrare. Se vor verifica: 
ambalajul, termenul de valabilitate pentru fiecare produs în parte, existenţa elementelor 
de siguranţă, etichetarea etc. pentru produsele livrate. În cazul livrării de produse 
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neconforme, furnizorul va fi înştiinţat în scris (fax, email declarate în fişa de informaţii 
generale), urmând ca acesta să înlocuiască produsele necorespunzătoare pe cheltuială 
proprie, în maxim 15 zile de la înştiinţare. De la data livrării toate riscurile aferente 
produselor, inclusiv pentru cazuri fortuite, trec la achizitor. După data livrării produselor, 
părţile vor semna procesul-verbal de recepţie calitativă a produsului. Livrarea produselor 
se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile art. 13 din 
prezentul contract. 
13.2 – Achizitorul are dreptul în cadrul efectuării recepţiei calitative de a inspecta şi testa 
produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contractul de 
achiziţie publică de furnizare. 
13.3 – Recepţia produselor la destinaţia finală se realizează în două etape: recepţia 
cantitativă şi recepţia calitativă, conform specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini şi se 
va finaliza cu încheierea proceselor verbale de recepţie. 

 (1) - Recepţia cantitativă constă în încheierea unui proces–verbal de predare -
primire, privind cantitatea livrată şi integritatea produselor (se vor verifica documentele de 
certificare şi dacă livrarea corespunde contractului de achiziţie publică de furnizare).  Pentru 
aceasta, produsele trebuie să fie livrate în configuraţia prevăzută în Caietul de sarcini 
(inclusiv toate accesoriile) şi să fie însoţite de certificatul de garanţie emis de furnizor şi 
declaraţia de conformitate. 
Recepţia cantitativă se va efectua la sediul autorităţii contractante, în momentul livrării şi 
va consta în: 
- verificarea denumirii comerciale a produsului; 
- verificarea codului produsului livrat;  
- verificarea integrității produselor; 
- verificarea cantităţii livrate. 

 (2) - Recepţia calitativă constă în încheierea unui proces-verbal de recepţie, după 
verificarea conformităţii produselor livrate cu specificaţiile din caietul de sarcini şi din 
documentaţia tehnică a produselor. Se vor verifica: ambalajul, existenţa elementelor de 
siguranţă, etichetarea, termenul de valabilitate pentru fiecare produs în parte. 

Furnizorul are obligaţia să transporte produsele la destinaţiile finale din Anexa 1 
la prezentul contract de achiziție publică de furnizare. Transportul va fi inclus în preţul 
produselor. 
 13.4 – Achizitorul, prin reprezentanţii săi la destinaţia finală, are dreptul în cadrul 
efectuării recepţiei calitative de a inspecta şi testa produsele pentru verificarea 
conformităţii cu specificaţiile tehnice prevăzute în propunerea tehnică şi caietul de 
sarcini, anexe la contractul de achiziţie publică de furnizare, inclusiv cu cele care privesc 
calitatea materialului din care sunt realizate acestea. 
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Dacă în cadrul recepţiei calitative se constată neconformităţi cu specificaţiile 
tehnice din caietul de sarcini, achizitorul are dreptul să îl respingă (produsul va fi 
restituit), iar furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul refuzat în maxim 15 de zile de 
la înștiintare. În cazul în care nu îşi îndeplineşte obligaţia de a înlocui produsul refuzat în 
maxim 15 de zile de la înștiințare, contractantul va suporta penalităţi ca urmare a 
nerespectării clauzelor contractuale. 

Recepția produselor care nu corespund calităţii şi standardelor în vigoare va fi 
respinsă de achizitor, cu suportarea de către furnizor a cheltuielilor legale. 
Operaţiunile recepţiei implică:  
    - identificarea produselor furnizate;  
    - testele prevăzute de contract (după caz); 
    - constatarea eventualelor neconcordanţe a furnizării produselor faţă de propunerea 
tehnică; 
    - verificarea respectării condiţiilor de furnizare conform specificaţiilor din caietul de 
sarcini;  
    - constatarea eventualelor deficienţe. 
13.5 - Verificările, inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile 
de trecere a recepţiei cantitative şi a recepţiei calitative sunt descrise în anexele la 
prezentul contract de achiziţie publică de furnizare, conform pct. 8.1. Acestea se vor face 
la destinaţia finală a produselor. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul 
în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor privind recepţia produselor la destinaţia 
finală. 
13.6 - Dreptul achizitorului de a verifica, 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 furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior 
livrării acestora la destinaţia finală. Procesul- verbal de recepţie a produselor furnizate va 
fi semnat de către achizitor, sub rezerva remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor 
constatate. Dacă furnizorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe 
efectuarea verificărilor care se vor considera a fi efectuate în prezenţa prestatorului, iar 
acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte. 
13.7 - Prevederile clauzelor 13.1 - 13.6 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării 
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contractul de achiziţie publică de furnizare.  
13.8 - Recepţia se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor privind recepţia produselor, pentru fiecare destinație finală în parte conform 
Anexei 1, la data semnării procesului verbal de recepţie. 
13.9 - Recepția va fi finalizată numai după predarea documentelor solicitate în caietul de 
sarcini anexă la contractul de achiziţie publică de furnizare. 
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14.  Livrarea,  ambalarea şi documentele care însoţesc produsele 
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la fiecare destinaţie finală indicată de 
achizitor, conform Anexelor 2 şi 3 la prezentul contract de achiziţie publică de furnizare, 
respectând termenul de livrare precizat în contractul de achiziţie publică de furnizare 
şi/sau anexele sale. Mărcile metrologice de verificare vor fi ambalate pe seturi 

individuale în funcţie de indicativ. Fiecare set va cuprinde: ştampilă de cauciuc, tipă 
cleşte, contratipă cleşte (dacă a fost solicitată), poanson mic, poanson mare cu 
acelaşi indicativ (în cazul în care indicativele alocate sunt aceleaşi pentru ştampilă de 
cauciuc, tipă cleşte, poanson mare).  

Produsele finale vor fi ambalate şi livrate sub formă de colete distincte pentru  
fiecare Direcţie Regională de Metrologie Legală în parte, atât pentru laboratoarele 
proprii, cât şi pentru laboratoarele operatorilor economici autorizaţi, precum şi pentru 
Institutul Naţional de Metrologie (laboratoarele proprii). 

Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără 
limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la 
temperaturi externe, 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.  Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin prezentul 
contract de achiziţie publică de furnizare împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute 
la fabricare, transport, depozitare şi livrare. Toate materialele de ambalare a produselor, 
precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie 
etc.) rămân în proprietatea achizitorului.  

La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât 
achizitorului, cât şi după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numărul 
contractului de achiziţie publică de furnizare produse, descrierea produselor, cantitatea, 
locul de încărcare şi locul de descărcare. 
14.2 - (1) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele: 
 a)   factura fiscală; 
          b)   certificat de garanţie; 

c)   certificat de calitate; 
d)   declaraţie de conformitate; 

          e)   documentaţia tehnică; 
          f)   alte documente (după caz). 

 

14.3 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin prezentul 
contract de achiziţie publică de furnizare împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute 
la fabricare, transport, depozitare şi livrare. 
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14.4 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau 
total se face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al 
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
14.5 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile art. 13 din prezentul contract. 
14.6 - De la data livrării toate riscurile aferente produselor, inclusiv pentru cazuri 
fortuite, trec la achizitor.  

 
 
 
 

15. Servicii  
15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi 
serviciile accesorii furnizării produselor aferente livrării, cum ar fi transportul, asigurarea 
şi după caz asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care 
revin furnizorului prin contractul de achiziţie publică de furnizare fără a modifica preţul 
acestuia. 
15.2 - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile aferente livrării produselor, pentru 
perioadele de timp convenite, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de 
nicio obligaţie de garanţie asumată prin contractul de achiziţie publică de furnizare. 
 
 

16. Perioada de garanţie acordată produselor 
16.1 - Furnizorul garantează că produsele furnizate prin contractul de achiziţie publică 
sunt noi, nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporeaza toate îmbunătăţirile recente în 
proiectare şi structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că 
toate produsele furnizate prin contractul de achiziţie publică de furnizare nu vor avea 
niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte acţiuni 
sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale. 
16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în 
propunerea tehnică şi financiară, respectiv 12 luni, începând cu data semnării procesului 
verbal de recepţie calitativă la destinaţia finală, în cazul produselor conforme. 

(2) Perioada de garanţie a produsului începe cu data semnării procesului-verbal de 
recepţie calitativă la destinaţiile finale. 
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere 
sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.  
16.4 - În perioada de garanţie a produselor, în cazul în care se constată defecte de 
fabricație care nu au putut fi sesizate/observate, în cadrul recepției, acestea se remediază 
prin grija şi pe cheltuiala furnizorului. Furnizorul are obligaţia de a ridica mărcile 
metrologice de verificare cu defecte de fabricație de la sediul achizitorului prin grija şi pe 
cheltuiala sa, în termen de maxim 7 zile de la sesizare. Actul de sesizare se poate 
transmite prin fax. Mărcile metrologice de verificare cu defecte de fabricație se vor 
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înlocui de către furnizor în termen de maxim 15 de zile cu unele similare, cu altele, noi, 
identice sau superioare calitativ, urmând ca produsele înlocuite să beneficieze de o nouă 
perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii efective a acestora la achizitor. 
16.5 - 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 
spezele furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contractul de achiziţie publică de furnizare. 
16.6 - În cazul în care se constată fără dubiu, de către părţi, că unul dintre produsele ce 
fac obiectul prezentului contract de achiziţie publică de furnizare produse a avut un viciu 
ascuns, imputabil producătorului, părţile convin următoarele: 
 a) remedierea viciului ascuns constatat fără dubiu va avea în vedere, în primul 
rând, aducerea în starea normală de utilizare a produsului; 
 b) achizitorul nu poate să ceară înlocuirea produsului la care s-a dovedit existenţa 
fără dubiu a viciului ascuns sau restituirea contravalorii acestuia decât în situaţia în care 
nu există o soluţie de remediere a produsului; stabilirea modalităţii de aducere a 
produsului la starea normală de utilizare aparţine exclusiv furnizorului; 
 c) starea normală de utilizare se ia în considerare întotdeauna prin raportarea la 
uzura normală a unui produs similar care nu a înregistrat un viciu ascuns; 
 d) achizitorul este dator să denunţe viciul ascuns, în termen de 2 (două) zile 
lucrătoare de la data constatării viciului ascuns, într-un service autorizat; 
 e) dreptul la acţiune pentru viciile ascunse se prescrie în condiţiile legislaţiei în 
vigoare privind prescripţia extinctivă; 
 f) în cazul în care achizitorul nu denunţă viciile conform lit. d) aceasta echivalează 
cu acceptarea de către achizitor a viciului respectiv, nemaiavând dreptul de a solicita 
furnizorului nicio remediere şi cu renunţarea achizitorului la orice acţiune privind viciul; 
 g) furnizorul nu poate fi răspunzător în nicio formă pentru viciul ascuns nedenunţat 
conform prezentului articol; 
 h) furnizorul va fi răspunzător pentru păstrarea şi calitatea produselor furnizate. 
16.7 - În termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanţie, achizitorul are 
obligaţia de a elibera furnizorului documente constatatoare care conţin informaţii 
referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale privind modul de asigurare a garanţiei 
produselor şi eventualele prejudicii. 
  

17. Ajustarea preţului contractului de achiziţie publică de furnizare 
17.1 - Preţul contractului de achiziţie publică de furnizare produse este ferm în lei şi nu 
se actualizează pe toată durata derulării acestuia.  
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18. Amendamente  
18.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de achiziţie 
publică de furnizare produse, de a conveni modificarea/adaptarea clauzelor contractului, 
prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele 
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia 
sau numai în cazul apariţiei unor clauze afectate de modificări ale legii și care nu au putut 
fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. 
 

19.  Încetarea contractului de achiziţie publică de furnizare produse  
19.1 -  Prezentul contract de achiziţie publică de furnizare produse încetează, fără a mai 
fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti în următoarele 
situaţii: 
a) de drept, la împlinirea perioadei pentru care a fost încheiat; 
b) denunţarea unilaterală de către achizitor în termen de 2 zile de la data transmiterii 
notificării către furnizor prin care i se aduce la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi 
execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce îi revin; 
c) declararea stării de imposibilitate de plată sau faliment a uneia dintre părţile 
contractante; 
d)   prin acordul scris al ambelor părţi; 
e) când una dintre părţi îşi suspendă sau încetează activitatea; 
f) când furnizorul subcontractează fără respectarea prevederilor art. 20 din prezentul 
contract; 
g)  când furnizorul se află, la momentul atribuirii prezentului contract, în una din 
situațiile care ar fi determinat excluderea sa din achiziția publică potrivit art. 164-167 din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare; 
h) în situația în care contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului având în vedere 
o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a 
fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. 
19.2 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare 
scrisă, adresată furnizorului, fără nicio compensație, în cazul în care furnizorul nu 
respectă obligaţiile asumate în mod culpabil şi repetat. În acest caz, furnizorul are dreptul 
de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la 
data denunţării unilaterale a contractului. 
19.3 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziţie 
publică de furnizare produse, în cel mult 30 zile de la apariția unor circumstanțe care nu 
au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea 
clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară 
interesului său. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
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corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale 
a acestuia. 
19.4 - Rezilierea contractului de achiziţie publică de furnizare produse nu exonerează 
niciuna din părțile contractante de onorarea obligațiilor deja scadente. 
19.5 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de achiziţie publică de 
furnizare produse, de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea 
contractului de achiziţie publică de furnizare şi de a pretinde plata de daune-interese. 
19.6 - Partea care în mod culpabil nu îşi îndeplineşte sau îşi îndeplineşte necorespunzător 
obligaţiile care îi revin nu poate cere celeilalte părţi îndeplinirea obligaţiilor corelative. 
19.7 - În cazurile prevăzute la clauzele 19.2 şi 19.3 furnizorul are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzătoare pentru partea din contractul de achiziţie publică de furnizare 
produse îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
19.8 - Autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziţie 
publică de furnizare produse atunci când modificarea acestuia, în cursul perioadei de 
valabilitate, se efectuează modificări altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 
221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 
ulterioare. 
 

 
 
 

20. Subcontractanţi 
20.1 - Nu este cazul 
 

21. Cesiunea  
21.1 - Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial drepturile și/sau 
obligaţiile sale asumate prin prezentul contract de achiziţie publică de furnizare produse, 
decât cu respectarea dispoziţiilor Codului Civil şi art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare. 
 

22. Întârzieri în îndeplinirea contractului de achiziţie publică de furnizare produse  
22.1 - Furnizorul îşi va îndeplini obligaţiile contractuale ce îi revin în perioada convenită 
prin contractul de achiziţie publică de furnizare produse. 
22.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică de furnizare 
produse, furnizorul nu respectă clauzele contractuale, acesta are obligaţia de a notifica 
acest lucru achizitorului cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de expirarea termenelor 
convenite prin contract. 
22.3 – În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
furnizare conform Anexei 1, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 
achizitorului de a aplica penalităţi furnizorului, potrivit prevederilor clauzei 11.1. 



BIROUL ROMĂN DE METROLOGIE LEGALĂ 
======================================================================================== 

==================================================================================  

     
17 

22.4 -  În cazul în care ofertantul a declarat date de contact eronate în oferta depusă, îşi 
asumă întreagă răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale în termen. 
 

23. Forţa majoră 
23.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
23.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract de achiziţie publică de furnizare produse, pe toată perioada în care 
aceasta acţionează. 
23.3 - Îndeplinirea contractului de achiziţie publică de furnizare produse va fi suspendată 
în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau 
părţilor până la apariţia acesteia. 
23.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, în maxim 3 zile şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi 
stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. Partea contractantă care invocă forţa 
majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 3 
zile de la încetare. 
23.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin 
drept a prezentului contract de achiziţie publică de furnizare produse, fără ca vreuna din 
părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
23.6 - Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de produse de către 
oricare din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de 
forţă majoră care apar după data semnării contractului de produse de către părţi. 
23.7 - Furnizorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru 
neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a 
obligaţiilor din prezentul contract de produse este rezultatul unui eveniment de forţă 
majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile efectuate cu 
întârziere, pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale dacă, şi în măsura în care, 
întârzierea este rezultatul forţei majore. 
23.8 - Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot 
afecta îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la 
natura, durata probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor 
instrucţiuni scrise contrare ale Achizitorului, Furnizorul va continua îndeplinirea 
obligaţiilor sale în baza contractului de produse în măsura în care acest lucru este posibil 
în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea 
obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră.  
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23.9 - Dacă furnizarea produselor ar suporta costuri suplimentare ca urmare a 
conformării cu instrucţiunile Achizitorului sau a utilizării de mijloace alternative potrivit 
art. 23.8, teza a doua va fi necesar acordul scris al achizitorului. 
 

 

24. Soluţionarea litigiilor 
24.1  - Părţile se obligă să îndeplinească cu bună credinţă prezentul contract. 
24.2-  Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau litigiu care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului de achiziţie publică de furnizare. 
24.3 - 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 
litigiul să se soluţioneze inițial la mediator (după caz) și, dacă nu se înțeleg, de către 
instanţele judecătoreşti din România, competente teritorial și material de la sediul 
Achizitorului.  
 

25. Limba care guvernează contractul de achiziţie publică de furnizare 
 

25.1 - Limba care guvernează contractul de achiziţie publică de furnizare este limba 
română. 
 

26. Comunicări 
26.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract de 
achiziţie publică de furnizare, trebuie să fie transmisă în scris. 
 (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii. 
26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail 
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
26.3 - Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezenta achiziție, 
fiecare parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor 
cu caracter personal, respectiv  cu Regulamentul nr. 679/2016 și cu orice norme general 
obligatorii adoptate în legatură cu protecția datelor cu caracter personal. 
Datele cu caracter personal se utilizează și se prelucrează exclusiv în scopul îndeplinirii 
de către părți a obligațiilor asumate prin prezentul contract. 
 
 

27. Legea aplicabilă contractului de achiziţie publică de furnizare 
27.1 - Contractul de achiziţie publică de furnizare va fi interpretat conform legilor din 
România. 
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28 Caracterul confidenţial al contractului de achiziţie publică de furnizare 
28.1 - O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 
 a) de a face cunoscut contractul de achiziţie publică de furnizare sau orice 
prevedere a acestuia, unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea 
contractului; 
 b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada 
de derulare a contractului de achiziţie publică de furnizare, în alt scop decât acela de a-şi 
îndeplini obligaţiile contractuale. 
28.2 - Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoane implicate în îndeplinirea 
contractului de achiziţie publică de furnizare se va face confidenţial şi se va extinde 
numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii acestuia. 
28.3 - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de 
informaţii referitoare la contractul de achiziţie publică de furnizare dacă: 
 a) informaţia era cunoscută părţii contractate înainte ca ea să fi fost primită de la 
cealaltă parte contractantă, sau 
 b) informaţia a fost dezvaluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 
contractante pentru asemenea dezvăluire, sau 
 c) partea contractantă a fost obligată legal să dezvăluie informaţia. 
 

Accesul persoanelor la informaţiile din dosarul de achiziţie publică se acordă cu 
respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul 
acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care 
aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, 
potrivit legii. Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului contract, Achizitorul 
are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care Furnizorul le 
precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor 
informaţii ar prejudicial interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce priveste 
secretul comercial și proprietatea intelectuală. 
28.4 - Fac excepţie de la caracterul confidenţial al contractului informaţiile ce intră sub 
incidenţa Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi 
cele furnizate organelor de control, la cererea acestora. 
28.5 - Furnizorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la 
dispoziţie referitoare la prezentul contract drept private şi confidenţiale, după caz, nu va 
publica sau divulga niciun element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al 
achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în 
scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparţine achizitorului. 
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28.6 - Furnizorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului 
fără aprobarea prealabilă a achizitorului  şi de la a se angaja în orice altă activitate care 
intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului contract.  
 
29. Prevederi finale 
Părţile au citit, înţeles și încheiat la sediul achizitorului, prezentul contract de achiziţie 
publică de furnizare în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte şi conţine 
25 pagini, inclusiv Anexele 1 - 3. 

 

ACHIZITOR,                          FURNIZOR, 

BRML                                                                             S.C. P&M GRAVURA S.R.L. 

DIRECTOR GENERAL                                     ADMINISTRATOR            
ing. Dorina Florinela ACHIM                                        Paul ZĂMAN 
 
 
 
 
DIRECTOR ECONOMIC, 
Naomi GHIȚĂ      
 
 
 
DIRECTOR ECONOMIC ADJUNCT, 
Delia DRĂGHICI 
 
 
 
 
 

CFP, 

:::::::::::::::::: 

 

 

 

ȘEF OFICIU JURIDIC, 
Emilia DIȚU 
 
 
 
 

Avizat,  

Șef SAP 
Raluca Maria VASILESCU 
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ANEXA 1  

la contractul de achiziţie publică de furnizare nr. 188/23.10.2019 

 

Nr 
crt 

Denumirea 
produselor  

Ţara de 
origine 

Preţ unitar 
Lei 

fără TVA / 
set mărci 

metrologice 
de 

verificare 

Cant. 
Valoare 

Lei 
fără TVA 

TVA 
19% 

 

Valoare 
totală la 

destinaţia 
finală 
Lei 

cu TVA  
 

 

0 

 
 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5=3x4 
 

6=5x19% 
 
 

7=5+6 
 

 

Mărci metrologice de verificare 
 

 

1 
 

Set mărci 
metrologice de 

verificare: 
 

 

 
 

155,50 
 
 

   

a) ştampile de 
cauciuc 

20,00  18.145,00 3.447,55 21.592,55 

b) tipe cleşte 27,50  25.623,00 4.868,37 30.491,37 

c) contratipe cleşte 27,00  19.968,00 3.793,92 23.761,92 

d) poansoane mici 40,00  28.080,00 5.335,20 33.415,20 

e) poansoane mari 41,00  32.160,00 6.110,40 38.270,40 

 
TOTAL (LEI) 

 123.531,00 23.470,89 147.001,89 
 
 

Mărcile metrologice conţin următoarele simboluri: 
 

 

            RO: simbolul literal al României; 

            YY: ultimele două cifre ale anului în care respectiva marcă metrologică este valabilă,  
                   respectiv 20 pentru anul 2020; 

            XXX: indicativul de identificare a personalului verificator autorizat. Structura  

                     indicativelor de identificare acordate verificatorilor metrologi este de tipul XXX,  

                     unde primele două simboluri XX reprezintă o combinaţie de două litere, iar al  

                     treilea simbol X este o cifră de la 0 la 9. În cazul indicativelor acordate unităţilor  
                     BRML, combinaţia de litere va fi formată din majuscule iar în cazul indicativelor  
                     acordate pentru laboratoarele autorizate ale operatorilor economici, combinaţia  
                     de litere va fi formată din minuscule.  
 

Exemplu Marcaje - mărci metrologice de verificare - Ștampilă de cauciuc pentru 

laboratoarele proprii ale Direcţiilor Regionale de Metrologie Legală RO-20GD9. 
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Exemplu Marcaje - mărci metrologice de verificare - Ștampilă de cauciuc pentru 

laboratoarele agenţilor economici autorizaţi RO-20wk9. 

 

           Produsele livrate trebuie să respecte prevederile legale obligatorii privind protecţia 
mediului. 
            Produsele livrate trebuie să corespundă legislaţiei naţionale şi europene privind 
siguranţa în exploatare şi protecţia muncii. 
            Mărcile metrologice de verificare vor fi ambalate pe seturi individuale în funcţie de 
indicativ.   
            Fiecare set va cuprinde: ştampilă de cauciuc, tipă cleşte, contratipă cleşte (dacă 
a fost solicitat), poanson mic, poanson mare cu acelaşi indicativ (cazul în care anii şi 
indicativele marcate sunt aceleaşi). 
 Seturile se vor ambala în colete distincte pentru fiecare Direcţie Regională de 
Metrologie Legală în parte, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru laboratoarele 
operatorilor economici autorizaţi, precum şi pentru Institutului Naţional de Metrologie 
(laboratoarele proprii). 
           Certificarea sistemului de management al calităţii implementat la ofertant în 
conformitate cu standardele de referinţă SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.  
         

           Furnizorul va garanta calitatea produselor ofertate care vor fi contractate şi livrate.  
           Produsele trebuie să fie conforme cu prevederile legale și/sau standardele aplicabile. 
           Furnizorul va livra produsele la destinaţiile finale, respectiv unităţile din structura şi din 
subordinea BRML, specificate în Anexele 2 şi 3 la prezentul contract de achiziţie publică de 
furnizare, în termen de maxim 70 de zile de la data semnării acestuia, moment în care se va 
face recepţia cantitativă.  

Furnizorul trebuie să asigure pe toată perioada de valabilitate a contractului de achiziţie 
publică de furnizare, calitatea produselor livrate beneficiarului, conform propunerii tehnice 
ofertate, la aceleaşi caracteristici calitative, tehnice şi de performanţă prezentate la pct. 5.3 
din Caietul de sarcini. 

 

Produsele finale vor fi ambalate şi livrate sub formă de colete distincte pentru  
fiecare Direcţie Regională de Metrologie Legală în parte, atât pentru laboratoarele proprii, cât 
şi pentru laboratoarele operatorilor economici autorizaţi, precum şi pentru Institutul Naţional 
de Metrologie (laboratoarele proprii). 

 

La livrare produsele vor fi însoţite în mod obligatoriu de:  
1. certificat privind termenul de garanţie; 
2. factură fiscală; 
3. declaraţie de conformitate sau alte documente care să ateste conformitatea 

produsului cu toate cerinţele legale aplicabile. 
 

Furnizorul se obligă: 
- să nu producă mărci metrologice de verificare peste numărul contractat cu BRML nici 

pentru sine şi nici pentru terţe persoane; 
- să trateze orice informaţie la care are acces în vederea producerii mărcilor 

metrologice de verificare, drept secretă şi confidenţială şi să le folosească în unicul scop de a 
efectua obiectul prezentului contract. 
 
 

Furnizorul are obligaţia să transporte produsele la destinaţiile finale specificate în 
Anexele 2 şi 3 la contractul de achiziţie publică de furnizare. 
 

Termenul de garanţie: 12 luni, valabil de la data semnării procesului-verbal de recepţie 
calitativă la destinaţia finală. 
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Destinaţia finală de livrare:  
 

Conform Anexei 2 la prezentul contract. 
Termen de livrare: 
(numărul de zile calendaristice 
necesare livrării la destinaţia finală) 

 

maxim 70 zile 
de la semnarea contractului  

de către ambele părţi. 

Termen de garanţie:  
de la data semnării Procesului-Verbal 

de recepţie cantitativă şi calitativă la 
destinaţia finală. 

 
12 luni 

 

ACHIZITOR,                          FURNIZOR, 

BRML                                                                        S.C. P&M GRAVURA S.R.L. 

DIRECTOR GENERAL                                     ADMINISTRATOR            
ing. Dorina Florinela ACHIM                                        Paul ZĂMAN 
 
 
 
 
 
DIRECTOR ECONOMIC, 
Naomi GHIȚĂ      
 
 
 
 
DIRECTOR ECONOMIC ADJUNCT, 
Delia DRĂGHICI 
 
 
 
CFP, 
:::::::::::::::::::::::::: 
 
 
 
ȘEF OFICIU JURIDIC, 
Emilia DIȚU 
 
 
 
 

Avizat Șef SAP, 
Raluca Maria VASILESCU 
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ANEXA 2 

 

 
 

la contractul de achiziţie publică de furnizare nr. 188/23.10.2019 
 
 

 

 

 

LISTA 
unităţilor din structura şi subordinea Biroului Român de Metrologie Legală,  

unde vor fi livrate produsele  
 
 
 

 

Denumirea entităţii Adresa/Telefon 

DRML BACĂU 

Str. Erou Gheorghe Nechita nr. 2, Bacău, Cod 
poştal: 600011, România, Tel.: +40 234511871, Fax: +40 
234571212, Adresa de e-mail: drmlbc@brml.ro  

DRML BRAŞOV 

Str. Al. Ioan Cuza nr. 12, Braşov, Cod poştal: 500085, 
România, Tel.: +40 268406178, +40 268414687; Fax: +40 
268413008, Adresa de e-mail: drmlbv_ap@yahoo.ro 

DRML BUCUREŞTI 

Str. Cornelia nr. 4, sector 4, București, Cod poştal:  040181, 
România, Tel.: +40 213360003, Fax: +40 213360010, 
Adresa de e-mail: drmlbucuresti@yahoo.com  

DRML CLUJ- 

NAPOCA 

Str. Năvodari nr. 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Tel.: +40 
264431366, Fax: +40 264595820 

DRML CONSTANŢA 

Str. Poporului nr. 121 bis, Constanța, Cod poştal: 900205, 
România, Tel.: +40 241631534, Fax: +40 241633227, 
Adresa de e-mail: drmlcts@brml.ro  

DRML CRAIOVA 

B-dul Gh. Chiţu nr. 58, Cod poştal:  200541, Craiova, 
România, Tel.: +40 251510204, Fax: +40 251510042, 
Adresa de e-mail: drmlcv@brml.ro  

DRML PLOIEŞTI 

Str. Toma Ionescu nr. 3, Ploiești, Cod poştal: 100169, 
România, Tel.: +40 244576028, Fax: +40 244574850, 
Adresa de e-mail: ploiesti@metrologieploiesti.ro  

DRML TIMIŞOARA 

Str. Crizantemelor nr. 64, Cod poştal: 300187, Timișoara 
România, Tel.: +40 256201298, Fax: +40 256294086, 
Adresă de e-mail: drmltm@brml.ro 
 

mailto:drmlbc@brml.ro
mailto:drmlbv_ap@yahoo.ro
mailto:drmlbucuresti@yahoo.com
mailto:drmlcts@brml.ro
mailto:drmlcv@brml.ro
mailto:ploiesti@metrologieploiesti.ro
mailto:drmltm@brml.ro
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INM 

Şos. Vitan Bârzeşti nr. 11, sector 4, Bucureşti, Cod poştal: 
042122, România, Tel.: +40 213345060, Fax: +40 
213345533, Adresa de e-mail: office@inm.ro, Adresa 
internet (URL):www.inm.ro. 

 

 

ACHIZITOR,                         FURNIZOR, 

BRML                                                                       S.C. P&M GRAVURA S.R.L. 

DIRECTOR GENERAL                                    ADMINISTRATOR            
ing. Dorina Florinela ACHIM                                       Paul ZĂMAN 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR ECONOMIC, 
Naomi GHIȚĂ      
 
 
 
 
DIRECTOR ECONOMIC ADJUNCT, 
Delia DRĂGHICI 
 
 
 
 
CFP, 
::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
 
 
 
ȘEF OFICIU JURIDIC, 
Emilia DIȚU 
 
 
 
 

Avizat Șef SAP, 
Raluca Maria VASILESCU 

mailto:office@inm.ro
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