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CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE 

Nr...............data........................2023 
 

PARȚILE CONTRACTANTE 

SC TERMOFICARE NAPOCA SA, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79, cod 
poştal 400604, telefon 0264-503.703, fax 0264-503.722, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. 
J12/338/1991, C.I.F. nr. RO 201330, cont nr. RO71 RNCB 0106 0007 6755 0001, reprezentată prin 
Director general ec. Emil Miron, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 şi 

 ...................................................... cu sediul în .........................., str. .........................., nr............. , 
telefon ................................... fax......................................, înregistrată în Registrul Comerţului cu nr. 
J..................................., cod fiscal RO .........................  reprezentata prin  ........................................ , 
în calitate de furnizor, a intervenit prezentul contract. 
 
2. DEFINIŢII 
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

- contract – prezentul contract de achiziţie produse: „Achiziționare ...................................”  
- achizitor şi furnizor – părţile contractante, astfel cum acestea sunt numite în prezentul 
contract; 
- preţul contractului – preţul plătibil furnizorului de către achizitor în baza contractului, 
inclusiv TVA, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, 
asumate prin contract; 
- produse – echipamentele, maşinile, utilajele orice alte bunuri, cuprinse în anexa / anexele 
la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
- servicii – servicii aferente livrării şi montării produselor, respectiv activităţi legate de 
furnizarea produselor, cum ar fi transportul, activităţi legate de montaj, cum ar fi asistenţa 
tehnică la punerea în funcțiune și în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care 
revin furnizorului prin contract; 
- 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 şi serviciilor poate fi 
distinctă de naţionalitatea furnizorului. 
- termenii comerciali – de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera 
Internaţională de Comerţ ( CIC); 
- standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în caietul de 
sarcini şi propunerea tehnică; 
- locul de livrare – locul unde furnizorul furnizează produsele, respectiv Magazia 
achizitorului, situată în Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 56; 
- forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în 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 dintre 
părţi. 
- zi – zi calendaristică, an – 365 de zile 
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3. OBIECTUL ȘI PREȚUL CONTRACTULUI 
3.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele prevăzute în lista de echipamente anexă la prezentul 
contract (Anexa nr. 1), în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi cu oferta 
înaintată în data de .............................., care face parte integrantă din prezentul contract. 
 
3.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 
furnizare de produse: „Achiziționare ..............................................”  
 
3.3. – Preţurile unitare/tipo dimensiuni convenite pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 3.1 
al contractului, plătibile furnizorului de către achizitor, sunt cele menționate în Anexa 1 la contract, și 
vor fi ferme pe întreaga perioadă de derulare a contractului. 
Valoarea totală a contractului, ca sumă a tuturor comenzilor/livrărilor, nu va putea depăși valoarea 
estimată (alocată) de .......... Lei + TVA. 
 
4. DURATA CONTRACTULUI 
4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele eșalonat, pe bază de comenzi emise de achizitor, în 
termen de 15 zile calendaristice de la data primirii comenzii. 
4.2.- Durata contractului este de 6 luni începând cu data semnării lui, perioadă în care vor fi livrate 
bunurile la solicitarea/comanda achizitorului.  
4.2. – Furnizorul se află de drept în întârziere la momentul împlinirii fiecărui termen de 
livrare/comandă, fără a mai fi necesară nici o altă înștiințare/notificare venită din partea achizitorului, 
și/sau prin indeplinerea vreunei alte formalități/proceduri. 
 
5. APLICABILITATE 
5.1. - Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi. 
 
6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
6.1. - Documentele contractului sunt: 
c). propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
d). caietul de sarcini; 
e). acte adiţionale, dacă există; 
 
7. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI 
7.1. (1) - O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 
a) de a face cunoscut contractul 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, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
       (2) - Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va 
face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 
contractului.  
7.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare 
la contract dacă: 
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă; sau 
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru 
asemenea dezvăluire; sau 
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
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8. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI 
8.1. – Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele la standardele si performantele prezentate in 
propunerea tehnica şi de a finaliza furnizarea acestora la termenul stabilit, precum şi de a remedia 
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin 
contract. 
8.2. – Furnizorul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale produselor. 
8.3. (1) - Furnizorul are obligația să respecte prescripțiile tehnice, standardele în vigoare și cele 
menționate în caietul de sarcini, asigurând calitatea corespunzătoare a produselor. 
8.4. – Furnizorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul pentru orice: 
a) 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, ori în legătură cu prevederile art. 4.1 din contract; şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației când o astfel 
de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de achizitor. 
8.5. Furnizorul se obligă a pune la dispozitia achizitorului (fără o plată suplimentară), în limba română, 
toate documentațiile tehnice/instrucțiunile de : instalare, punere in funcțiune și utilizare a bunurilor 
furnizate, la data livrării acestora. 
 
9. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI 
9.1. - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele şi serviciile aferente produselor. 
9.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor, către furnizor, în termen de maxim 30 de 
zile de la data recepției efectuate la livrarea produselor și a facturii depuse la achizitor conținând 
contravaloarea produselor efectiv livrate și recepționate. 
9.3. – Achizitorul se obligă să respecte toate instrucţiunile şi recomandările de instalare, punere în 
funcţiune și de utilizare ale Furnizorului. 
9.4. – Achizitorul se obligă să manipuleze, să depoziteze, să conserve și să folosească produsele 
conform prescripţiilor date de Furnizor. 
 
10. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 
10.1. - Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract/întârzierea predării bunurilor (inclusiv a 
documentațiilor aferente, stipulate in contract), din alte cauze decât forța majoră, atrage în sarcina 
vânzătorului penalități de întârziere de 0,1% pe zi de întarziere, pentru fiecare comandă în parte, 
penalități calculate raportat la valoarea totală a contractului (ca sumă a tuturor livrărilor) de la 
împlinirea termenului de predare/comandă, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Contravaloarea 
penalităților va putea fi reținută de achizitor din valoarea sumelor datorate furnizorului și/sau din 
garanția de bună execuție. 
10.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta poate fi obligat la plata de penalităţi de 0,03 % pe zi de întârziere din plata 
neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Achizitorul nu va suporta penalităţi pentru 
sumele solicitate din alocaţii de la bugetul de stat şi bugetul local. 
10.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 
plata de daune-interese. 
10.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare 
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor.  În acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  contract îndeplinită 
până la data denunţării unilaterale a contractului. 
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11. RECEPŢIE, INSPECŢII ŞI TESTE  
11.1. – Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi de a testa produsele pentru a 
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract.  
11.2. Procesul verbal de recepție provizorie se va face între reprezentantul achizitorului, care preia 
produsele, și delegatul furnizorului, care însoțește transportul acestora la beneficiar. Recepția finală se 
va face la locul de montaj. 
11.3. Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are 
dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului : 
 a). de a înlocui produsele refuzate ; sau 
 b). de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice. 
11.4. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi dacă este necesar de a respinge nu va fi limitat 
sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără 
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 
11.5. Prevederile clauzelor 11.1 – 11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor 
sau de alte obligaţii prevăzute în contract. 
 
 
12. AMBALARE ŞI MARCARE 
12.1. (1) - Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, 
la manipularea din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la 
precipitaţii care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să 
ajungă în bună stare de funcţionare la destinaţia finală. 
          (2) - 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. 
12.2. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare în vederea 
protecţiei (paleţi de lemn, folii de protecţie) rămân în proprietatea achizitorului. 
 
13. LIVRAREA PRODUSELOR ŞI DOCUMENTELE CARE LE ÎNSOŢESC 
13.1. - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele, pe cheltuiala lui, la destinaţia  indicată de achizitor, 
respectiv : Magazia societății din str. Sobarilor nr. 56, municipiul Cluj-Napoca. 
13.2. (1) - 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, descrierea produselor, 
cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare. 
          (2) - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele: 

a) factura fiscală; 
b) avizul de expediţie; 
c) certificatul de calitate; 
d) certificatul de conformitate; 
e) certificatul de garanţie; 

f) documentațiile tehnice/instrucțiunile de : instalare, punere in funcțiune și utilizare a 
bunurilor furnizate, în limba română; 

13.3. - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face după recepţia la 
livrarea produselor, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe 
documentele emise de furnizor pentru livrare. 
 
 
14. SERVICII  
14.1. - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile aferente 
furnizării, cum este transportul, precum și servicii aferente montajului cum ar fi asistenţa tehnică la 
punerea în funcțiune și în perioada de garanţie, fără a modifica preţul contractului. 
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14.2. - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile menţionate până la expirarea perioadei de garanţie, 
cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie asumată prin 
contract. 
 
15. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI  
15.1. (1) - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul în perioada menționată la punctul 4.1. 
          (2) - In cazul în care furnizorul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de furnizare a produselor; și 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 
15.2. (1) - Furnizarea produselor prevăzută să fie terminată în perioada stabilită la punctul 4.1., trebuie 
finalizată în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data semnării contractului. 
           (2) - În cazul în care: 
a) orice motive de întârziere ce nu se datorează furnizorului; sau 
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de 
către furnizor îndreptăţesc furnizorul sa solicite prelungirea perioadei de livrare a produselor, părțile 
vor revizui, de comun acord, perioada de livrare și vor semna un act adiţional. 
15.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de furnizare 
asumate în graficul de livrare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
15.4. - Cu excepţia prevederilor clauzei de la art. 21 şi în afara cazului în care achizitorul este de acord 
cu o prelungire conform clauzei art. 15.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 
achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului, conform prevederilor clauzei art. 10.1. 
 
16. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ PRODUSELOR 
16.1. (1) - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, 
de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. 
De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că nici unul din produsele furnizate prin contract nu 
va avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când 
proiectul şi / sau materialul sunt cerute în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau 
omisiuni ale furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale. 
16.2. - Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea 
tehnică şi este de minim 12 de luni de la recepția la punerea iun functiune a produselor. Punerea in 
funcțiune nu se va realiza mai tarziu de 6 luni de la predarea bunurilor catre achizitor. 
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. - La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a 
înlocui produsul în termen de maxim 24 ore de la notificare, 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. 
16.5. - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul sau să înlocuiască 
produsul cu unul corespunzător în perioada cuvenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de 
remediere pe riscul şi cheltuiala furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe 
care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract. 
 
17. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
17.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către furnizor în lei, în termen de maxim 30 de zile 
de la data recepției efectuate la livrarea produselor și a facturii depuse la achizitor conținând 
contravaloarea produselor efectiv livrate și recepționate.  
17.2. - Plata se va face din contul achizitorului nr. RO71 RNCB 0106 0007 6755 0001 deschis la Banca 
Comercială Română sucursala Cluj-Napoca, în contul furnizorului menționat pe factura emisă pentru 
produsele livrate. 
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18. AMENDAMENTE  
18.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 
 
19. REZILIEREA CONTRACTULUI  
19.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi, dă dreptul 
părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
19.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în cel mult 30 de zile de la 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară 
interesului public. 
19.3. - În cazul prevăzut la clauza 19.2. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
 
20. CESIUNEA  
20.1. – În prezentul contract este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acesta, obligaţiile 
născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 
 
21. FORŢA MAJORĂ  
21.1. - Forţa majoră este constatată de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a României. 
21.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
21.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării 
consecinţelor. 
21.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
22. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  
22.1. - Achizitorul şi furnizorul vor 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 
contractului. 
22.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc 
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 
de către instanţa judecătorească de la sediul achizitorului. 
 
23. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL  
23.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
24. COMUNICĂRI  
24.1. (1) - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
           (2) - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
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24.2. - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin poştă, telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
25. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI  
25.1. - Contractul va fi intrepretat conform legilor din România. 
 
Părţile au înţeles să încheie astăzi......................................., prezentul contract în 2 exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 
 
 
               Achizitor,       Furnizor, 
 
   SC TERMOFICARE NAPOCA SA                SC   ...................................................... 
       
 
    DIRECTOR GENERAL,       DIRECTOR GENERAL 
           Ec. Emil Miron             
 
 
 
 
           INGINER ȘEF, 
         Ing. Sorina Fărcaș 
 
 
          Consilier juridic, 
             Dorin Racoți 
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Anexa 1 la contractul nr.  
 
 
 
LISTA CU CANTITATILE DE ECHIPAMENTE ȘI VALOAREA UNITARĂ A ACESTORA 
 
 
Nr. 
Crt. 

 
Denumire produs 

 
 

UM 

 
 

Pret unitar 
fără TVA 

 
Cantitate 
minima 
estimata 
contract 

1 Cablu din aluminiu cu izolatie din PVC tip  
ACYABY-F 3 x 50 +25 mm2 

ml  10.350 

2 Cablu de alimentare aparate iluminat  CYY -F 
3 x 2,5 mm2 

ml  2.482 

3 Banda avertizoare (galbenă) latime 20 cm 
“Atenție cabluri electrice” 

ml  10.150 

4 Tub  flexibil gofrat roșu (perete dublu) de 
sectiune minima interioara 50 mmp 

ml  5.050 

5 Tub  flexibil gofrat roșu (perete dublu)  de 
sectiune minima interioara 75 mmp 

ml  400 

6 Platbandă 25x 4 mm2 ml  9.070 
7 Cablu din aluminiu cu izolatie din PVC tip  

ACYABY 4x16 mm 
ml  500 

8 Cablu din aluminiu cu izolatie din PVC tip  
ACYABY 4x35 mm 

ml  500 

9  Clema de derivație, fixare pe șină gri, secțiune 
6-50 mmp max.1000 Vca; 160A, Tracon sau 
similar (FLEAL – 50/2) 

buc  300 

10 Clema de derivație, fixare pe șină gri, secțiune 
1.5-15 mmp max.1000 Vca; max. 85A, Tracon 
sau similar (FLEAL – 16/2) 

buc  400 

11 Clema de derivație, fixare pe șină gri, secțiune 
2.5-35 mmp max.1000 Vca; max. 135A, 
Tracon sau similar  (FLEAL – 35/2) 

buc  400 

12 Tablou metalic (inclusiv contrapanou) 
300*250*150 MM 

buc  50 

 
 
 
               Achizitor,       Furnizor, 
 
   SC TERMOFICARE NAPOCA SA                SC   ...................................................... 
       
 
    DIRECTOR GENERAL,       DIRECTOR GENERAL 
           Ec. Emil Miron             
 
 
 
           INGINER ȘEF, 
         Ing. Sorina Fărcaș 
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