
ACORD-CADRU DE FURNIZARE
nr. ______________ data _______________

1. Părţile acordului-cadru

În  temeiul  Legii  nr.  98/2016  privind  achiziţiile  publice,  cu  modificările  și  completările
ulterioare  și   a  Hotarârii  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, cu modificările și completările ulterioare, a intervenit
prezentul acord-cadru, între

S Fabrica de Arme Cugir SA cu sediul social în Cugir, str. 21 Decembrie 1989, nr. 1A, judeţul
Alba,  înregistrată  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  sub  nr.  J01/435/22.04.2004,  cod  fiscal
R16368506,  având Cod IBAN, RO91 RZBR  0000 0600 1055 1482, deschis la Raiffeisen Bank
Cugir, tel/fax 0258/753194, e-mail: office@facugir.ro, reprezentată de Dr. Ing. Mihailesc Nicolae,
cu funcţia de Director General şi Ec. Truta Nicolae cu funcţia de Director Economic, în calitate de
promitent-achizitor, pe de o parte,

şi 

 S.C.  ____________________________,  adresa/sediul  central _________________________,
punct de lucru _______________________ telefon/fax _____________________________, număr
de  înmatriculare  ________________________,  cod  fiscal ____________________,  cont
____________________________________, deschis la ____________________, reprezentată prin
__________________________, în calitate de promitent-furnizor, pe de altă parte.

Art. 1 Obiectul acordului-cadru
1.1 - Obiectul prezentului acord-cadru îl constituie furnizarea de ................... –  asa cum au fost
solicitate  de  catre  promitentul-achizitor  prin  documentaţia  de  atribuire  şi  ofertate  de  către
promitent-furnizor prin propria ofertă depusă. 

Art 2. Scopul acordului-cadru 
2.1  -  Scopul  acordului  cadru  îl  reprezintă  stabilirea  elementelor/condiţiilor  esenţiale  care  vor
guverna  contractele  subsecvente  de  furnizare  ce  urmează  a  fi  atribuite  în  temeiul  şi  pe  durata
derulării prezentului acord-cadru. Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect achiziţionarea,
în condiţiile convenite în prezentul Acord-cadru,  de  .................... ...................
2.2  -  Prezentul  acord-cadru  nu  impune  promitentului-achizitor  nicio  obligaţie  de  a  achiziţiona
produsele  prezentate  în  anexe şi  nu conferă  promitentului-furnizor  un drept  cert  de furnizare a
produselor. 
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Art. 3. Documentele acordului cadru:
a) Anexa nr. 1 – Oferta tehnica a promitentului- furnizor;
b) Anexa nr. 2 – Oferta financiara a promitentului- furnizor;;
c) Anexa nr. 3 – Caietul de sarcini;
d) Anexa nr. 4 – Model de contract subsecvent de furnizare;
e) Anexa nr. 5 – Cantitățile minime şi maxime ale acordului-cadru.

Art. 4. Durata acordului-cadru
4.1 -  Durata  prezentului  acord-cadru este  de 4 luni,  începând  de la  data  de ..................și  până
la .................

Art. 5 Preţul unitar al produselor și modalitatea de plată
5.1 - Valoarea maximă totală a întregului acord-cadru este cea inclusă de promitentul-furnizor în
propunerea financiară şi este de ____________________ lei fără TVA:
5.2 - Preţul unitar al produselor este cel inclus în propunerea financiară a promitentului-furnizor şi
care se constituie ca Anexa nr. 2 la prezentul acord–cadru. 

Art. 6 Ajustarea preţului
6.1 - Valoarea maximă totală și pretul unitar al produselor din  acordul-cadru sunt ferme pe toată
durata derulării acestuia şi nu se ajustează.

Art. 7. Cantitatea previzionată 
7.1 - Cantitatea previzionată de produse ce urmează a fi furnizate în baza contractelor subsecvente
este detaliată în Anexa nr. 5 la prezentul acord-cadru.
7.2 -  Promitentul-achizitor  își  rezervă dreptul ca  în funcţie  de necesităţile  proprii  să majoreze
cantitatea  previzionată  la  nivel  de  reper, asigurându-se  de  respectarea  prevederilor  art.  5.1  din
Contract.

Art. 8 Condiţii de derulare a contractelor subsecvente 
8.1 - Promitentul-achizitor îşi  rezervă dreptul de a stabili  durata fiecărui contract  subsecvent în
funcţie de necesități si fondurile de care dispune cu această destinaţie.

Art. 9 Obligaţiile promitentului-furnizor/ furnizorului
9.1 - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte cel puţin calitatea prevăzută
în propunerea tehnică, constituită ca Anexa nr. 1 la prezentul acord-cadru.
9.2 - Promitentul-furnizor se obligă să furnizeze produsele în condiţiile stabilite, aşa cum acestea au
fost prevăzute, ori de câte ori promitentul achizitor solicită acest lucru.
9.3 - Promitentul-furnizor se obligă să despăgubească – promitentul-achizitor împotriva oricăror
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.
9.4 - Promitentul-furnizor nu poate cesiona obligaţiile sale asumate prin prezentul acord-cadru.
9.5  -  Promitentul-furnizor  se  obligă  să  constituie  garanția  de  bună  execuție  pana  la  semnarea
contractului subsecvent. 
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Art. 10 Termene și modalităti de plată
10.1 - Plata se va face, prin ordin de plată, în contul bancar al furnizorului, în termen de 30 zile 
calendaristice de la facturare.

Art. 11  Obligaţiile promitentului-achizitor/achizitorului 
11.1 – Promitentul-achizitor se obligă să plătească preţul produselor către promitentul-furnizor în
termenul convenit, la nivelul fiecărui contract subsecvent ce se va încheia.
11.2 – Promitentul-achizitor  se obligă  să nu iniţieze,  pe durata prezentului acord-cadru,  o nouă
procedură  de  atribuire,  atunci  când  intenţionează  să  achiziţioneze  produse  care  fac  obiectul
prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul-furnizor nu mai are capacitatea de
a răspunde solicitărilor.

Art. 12 Emiterea, semnarea si  derularea contractelor subsecvente
12.1.  Ori  de  câte  ori,  promitentul-achizitor decide  achiziționarea  produselor  care  fac  obiectul
Acordului-Cadru, va transmite o invitație promitentului-furnizor in vederea semnarii unui contract
subsecvent.
12.2.  Contractul  subsecvent  se  va  semna  doar  dupa  constituirea  garantiei  de  buna  executie  si
selectarea etaloanelor (aspect si/sau marimi) pe baza carora se va face receptia produselor.
12.3. Toate celelalte clauze ale Acordului- Cadru rămân neschimbate pe întreaga durată a Acordului
-Cadru.

Art. 13 Livrare și garantie
13.1 - Toate produsele vor fi livrate în termenul stipulat in contractul subsecvent
13.2 - Promitentul-furnizor va asigura garanţie, pe toată durata prezentului acord-cadru, pentru toate
produsele. Perioada de garanţie produselor incepe cu data receptiei acestora.

Art. 14. Comunicări
14.1 - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie
transmisă în scris.
14.2 - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
14.3 -  Comunicările  între  părţi  se pot face şi  prin  telefon,  telegramă,  telex,  fax sau e-mail,  cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
14.4  -  Dacă  confirmarea  se  transmite  prin  fax  sau  e-mail  în  zile  nelucrătoare,  sau  în  zilele
lucrătoare, după ora 15.00,  ea se consideră primită și va fi înregistrată în prima zi lucrătoare după
cea în care a fost expediată.
14.5 - În accepţiunea părţilor semnatare ale acordului - cadru, orice comunicare adresată de una
dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresele menţionate în partea
introductivă a prezentului acord-cadru. 
14.6 -  În  cazul  în  care  comunicarea  se  face  pe  cale  poştală,  ea  va fi  transmisă  prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită la data menţionată pe confirmarea de
la oficiul primitor. 
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Art. 15. Încetarea acordului cadru
15.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept:

a) prin ajungerea la termen
b) prin atingerea valorii maxime totale a acordului-cadru; 

 15.2 - (2)Acordul-cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:
a) prin acordul de voinţă al părţilor;
b) prin  rezilierea  de  către  o  parte  ca  urmare  a  neîndeplinirii  sau  îndeplinirii  în  mod

necorespunzător  a  obligaţiilor  asumate  prin  prezentul  acord-cadru,  de  către  cealaltă  parte,  cu
notificare prealabilă de 10 zile calendaristice a părţii în culpă.

c) caz de forţă majoră în situaţia prevăzută la art. 16

Art 16  Forţă majoră
16.1.  - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2.  -  Forţa  majoră  exonerează  părţile  contractante  de  îndeplinirea  obligaţiilor  asumate  prin
prezentul acord-cadru pe toată perioada în care aceasta acţionează.
16.3. - Îndeplinirea acordului-cadru sau a contractului subsecvent de furnizare va fi suspendată în
perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce se cuveneau părţilor până la
apariţia acesteia.
16.4. - Partea 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.
16.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează a 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.

Art. 17 Amendamente 
17.1 -  Părţile  contractante  au  dreptul,  pe  durata  îndeplinirii  acordului-cadru,  de  a  conveni
modificarea clauzelor, prin act adiţional.
17.2 . - Orice modificare unilaterală este nulă.

Art. 18  Litigii
18.1 - Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord-
cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă.
18.2 - În termen de maxim 10 de zile calendaristice de la apariţia unei dispute, părţile contractante
se vor notifica reciproc în scris asupra poziţiilor adoptate, precum şi cu privire la soluţiile propuse
pentru rezolvarea disputei respective.
18.3  -  Dacă  după  10  zile  calendaristice  de  la  începerea  acestor  tratative  directe,  promitentul-
achizitor şi promitentul-furnizor nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală,
fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
18.4 - Documentaţia de atribuire a acordului-cadru pentru achiziţie, emisă de promitentul-achizitor
şi  oferta  emisă  de  promitentul-furnizor,  vor  servi  interpretării  clauzelor  contractuale  în  caz  de
divergenţă.
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Art. 19. Dispoziţii finale
19.1 - Limba care guvernează prezentul Acord-cadru este limba română.
19.2 - Acordul-cadru va fi interpretat conform legilor din România. 
19.3 - Termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului
şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. 
19.4 - Dacă ultima zi a termenului este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se
încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.
19.5 - La calculul  termenului exprimat în zile de la un anumit eveniment, act sau acţiune, data la
care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare.

Părţile au convenit să încheie azi, ................, prezentul acord-cadru, care conţine .................
pagini, în 2 (doua) exemplare, unul la Promitentul-achizitor şi unul la Promitentul-furnizor, toate
având aceeaşi forţă juridică.

                  Promitentul-furnizor                                                         Promitentul-achizitor       

               SC ..............................SRL                                                  S. Fabrica de Arme Cugir S.A.

            Administrator/ Director General                                                     Director General

                     .............................                                                           Dr. Ing. Mihailesc Nicolae

                       Director Economic

                       Ec. Truta Nicolae

                                                                                                                  Director Logistică

                                                                                                         Ing. Dincu Paul

                                                                                                                                                               Birou Juridic

                                                                                                                    Faur Valentin
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Anexa nr. ...... la Acordul cadru nr. _____________ / ____________

       

Nr
crt

Cod
CPV

Denumire
produs

UM

Pret
unitar
fara
TVA

Cantitate
minima

Cantitate
maxima

Valoare
minima

fara
TVA

Valoare
maxima

fara TVA

Valoare
minima
 cu TVA

Valoare
 maxima 
cu TVA

TOTAL

                                          Promitentul-furnizor                                                                                    Promitentul-achizitor       

                                  SC ..............................SRL                                                                          S. Fabrica de Arme Cugir S.A.

                            Administrator/ Director General                                                                                   Director General

                                         .............................                                                                                     Dr. Ing. Mihailesc Nicolae

                                                                       Director Economic

                                                                      Ec. Truta Nicolae

                                                                                                                                                                 Director Logistică

                                                                                                                                                    Ing. Dincu Paul

                                                                                                                                                                                                                                 Birou Juridic

                                                                                                                                                                    Faur Valentin 
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