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 CONTRACT DE FURNIZARE 

nr. ….  din  ……. 

-MODEL – 

Contract incheiat in baza ’’Norma Interna pentru reglementarea modului de realizare a 

achizitiilor,procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de furnizare 

produse/prestare servicii/executie lucrari nr.3105/01.10.2018’’ , urmare a procedurii de 

achizitie ‘‘Cerere de Oferta’’ , finalizate prin Procesul Verbal nr. ……….. 

 

1. Partile contractante,: 

S. ELECTROMECANICA PLOIESTI SA, cu sediul social în municip. Ploiești,  Soseaua Ploiesti-

Tîrgoviste KM.8, jud. Prahova, înmatriculatã la ORC de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr.  

J29/1154/2001 , având CUI  RO14361269, tel +40244 542202,  Fax: +40244 513301,  având cont 

RO44RNCB0205012776040001, deschis la BCR PLOIESTI, reprezentată de domnul  jur. Cristian 

POPESCU – Director General si doamna ec. Roxana CĂPĂTOIU – Director Economic, în calitate  de 

ACHIZITOR, pe de o parte    SI     

S.C _________________cu sediul social în ______________,  str. _______________________ jud. 

______________________________,  înmatriculatã la ORC de pe lângă Tribunalul ______________  

sub nr.  ______________________ , având CUI ______________ , tel ______________________,  

Fax: _________________________,  având cont ________________________________________, 

deschis la ____________________________, reprezentată de,  _____________________________ în 

calitate de FURNIZOR, pe de altă parte.    

                

2. Definiţii 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 

beneficiar şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

produse - echipamentele, maşinile,  orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, 

pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze beneficiarului; 

servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum 

ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi 

orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 

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; 

destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 

termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2010 – Camera Internaţională 

de Comerţ (CIC); 

forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii 

sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
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naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 

enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

zi - zi calendaristică;  

an - 365 de zile. 

perioada de garanţie - perioadă de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor si data 

recepţiei finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia Executantul are obligaţia 

înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor 

contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc. 

necorespunzatoare. 

standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în oferta 

 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 

în mod diferit. 

 

4. Obiectul şi valoarea contractului 

4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze, si să pună în funcțiune  pe platforma   S.Electromecanica 

Ploiesti SA ( cu instruirea corespunzatoare a personalului) utilajul  menționat în anexa nr.1,  în perioada 

convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract si aspecificatiilor mentionate 

in caietul de sarcini nr. 3477/10.12.2021  

4.2. - Beneficiarul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 

furnizare 

4.3. – Valoarea totala a contractului,  plătibilã furnizorului de către beneficiar, este de …………….. lei, 

la care se adaugã T.V.A în valoare de ……………… Lei. 

4.4 – Factura se emite la livrare si va fi insotita de CMR, aviz de expeditie, declaratie de conformitate 

 ( cu aviz ISCIR), certificate de garantie.  

4.5. Plata se va face prin OP în termen de 30 de zile de la emiterea facturii si a receptionarii produsului 

prin proces verbal de receptie semnat de ambele parti.  

 

5. Durata contractului 

5.1 Durata contractului - pana la indeplinirea obligatiilor contractuale. 

Contractul intră în vigoare conform clauzei de la 4.5. si pana la realizarea obiectului contractului. 

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt: 

a)  anexa 1 la contract 

b) caiet de sarcini nr. 3477/10.12.2021 

c) oferta financiara 
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7. Obligaţiile Furnizorului 

7.1 – Furnizorul se obligă să furnizeze cu probe si instruire personal pe platforma   S.Electromecanica 

Ploiesti SA ( cu instruirea corespunzatoare a personalului) utilajul   mentionat în Anexa nr.1 la prezentul 

contract. 

7.2 Furnizorul asigură, deține și folosește  mijloacele proprii necesare descarcarii produsului de pe 

mijlocul de transport si manipularii, fără costuri suplimentare. 

7.3 Furnizorul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea cerințelor de 

securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu legislația în vigoare. 

7.4 Furnizorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 

operaţiunilor executate precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi 

a reglementărilor legale în vigoare .  

7.5.  -Livrarea produsului se face in termen de  max.45 zile  de la semnarea contractului  

 -Punerea in functiune a produsului cu probe se face in termen de ______( max _____zile) de la 

livrare; 

 -Instruirea personalului se face in termen de ________( max ____zile) de la livrare și va fi 

considerat efectuat după întocmirea unui PV de instruire ; 

7.6- Furnizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele şi/sau performanţele prezentate conform 

art. 6.1. a. 

7.7 Produsul va fi livrat in corespunzator, pentru a se evita deteriorarea lui pe parcursul transportului.  

7.8 - Furnizorul se obligă să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror 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 masina achiziţionata, şi 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 beneficiar. 

 

8. Obligaţiile Beneficiarului 

8.1-Beneficiarul se obligă să achiziţioneze produsul, respectiv să cumpere şi să plătească prețul convenit 

în prezentul contract. 

8.2- Beneficiarul se obligă să recepţioneze produsul dacã acesta corespunde specificatiilor tehnice si 

integritatea produsului. 

8.3 - Beneficiarul se obligă să plătească preţul produsului conform pct. 4.6. 

8.5 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, ori  compensatii platibile prin 

lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 

angajate de executant în realozarea obiectului prezentului contract. 

 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

9.1 - In cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate 

prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu 0,05% din preţul contractului pe zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a tuturor 

obligaţiilor, daca valoarea obligatiilor executate este mai mare decat valoarea obligatiilor restante, in 

caz contrar penalitatile se calculeaza conform art.8.3. 
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9.2- În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul  nu  isi  executa partial/total obligaţiile asumate 

prin contract, atunci are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 

0,05% din valoarea contractului / zi de intarziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

9.3- In cazul în care prestatorul nu onorează facturile  la expirarea perioadei convenite, atunci acesta 

obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota procentuala de 0,05% din plata neefectuată 

pe zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

9.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, 

dă dreptul părţii lezate , de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 

9.5 - Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunta oricand 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. 

 

10. Recepţie, inspecţii şi teste 

10.1 - Beneficiarul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsul. 

10.2 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiilor se vor face la destinaţia finală a produsului în cadrul 

S.Electromecanica Ploiesti SA. 

10.3 Receptia se va realiza astfel : 

 - punerea in functiune a produsului , probe si instruirea personalului 

10.4 - Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificaţiilor, beneficiarul are dreptul să îl 

respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia: 

a) de a înlocui produsul refuzat; sau 

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul  să corespundă specificaţiilor tehnice 

in max ………….zile de la sesizare.. 

10.5 - Dreptul beneficiarului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat 

sau amânat datorită faptului că produsul a fost inspectat şi testat de furnizor, cu sau fără participarea 

unui reprezentant al beneficiarului, anterior livrării acestuia la destinaţia finală. 

10.6 - Prevederile clauzelor 10.1-10.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor 

sau altor obligaţii prevăzute în contract. 

11. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 

11.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsul la destinaţia finală indicată de Beneficiar, respectând: 

a) datele din Anexa 1 

b) termenul comercial stabilit. 

11.2 - (1) La livrarea  produsului, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, beneficiarului, datele 

de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, locul de încărcare şi locul de descărcare. 

(2) Furnizorul va transmite beneficiarului documentele care însoţesc produsul in limba romana: 

   - factura fiscala; 

  - CMR; 

  - avizul de expeditie 

  - Cartea tehnica a utilajului; 

  - Instructiuni de exploatare, intretinere si reparatii; 

  - declaratie de conformitate ( cu aviz ISCIR); 

  - Certificat de calitate  
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  - Certificat de garantie pentru min.24 luni de la data punerii in  functiune 

 

11.3 - Certificarea de către beneficiar a faptului că produsul a fost livrat se face după instalare, punere 

in functiune, probe  si instruirea personalului, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat 

al acestuia, pe procesul – verbal de receptie . 

11.4 - Livrarea produsului se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 

clauzelor de recepţie a acestuia.   

 

12. Asigurări 

12.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet utilajul  furnizat prin contract împotriva pierderii 

sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial 

de livrare convenit.  

 

13. Servicii 

13.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produsului, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii 

furnizării produsului, fără a modifica preţul contractului, conform prevederilor art. 7 din prezentul 

contract  

13.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca 

aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie asumată prin contract. 

 

14. Perioada de garanţie acordată produsului 

14.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract este nou, nefolosit. De 

asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract nu va avea nici un 

defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a 

furnizorului şi că acesta va funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare. 

14.2 - (1) Perioada de garanţie a echipamentului este de 24 luni de la data punerii in functiune si 

semnarea procesului verbal de receptie; 

14.3 - Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie 

ce apare în conformitate cu această garanţie. 

14.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea in maxim 

5 zile de la sesizarea defectiunii sau de a înlocui produsul în termen de 30 zile in situatia in care acesta 

nu mai poate fi adus la parametrii tehnici proiectati, fără costuri suplimentare pentru beneficiar. 

Echipamentele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă 

perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii echipamentului si se termina la sfarsitul perioadei 

de garantie totala a utilajului, dar nu mai putin de 6 luni de la data inlocuirii. 

14.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită 

la art. 14.4, beneficiarul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului, 

cu notificare prealabila, şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care beneficiarul le 

poate avea faţă de furnizor prin contract. 

14.6 Pentru perioada post garanție, părțile convin posibilitatea incheierii unui contract  de prestări 

servicii având ca obiect asigurarea de mentenanță pentru utilajul identificat in Anexa nr. 1 la prezentul 

contract.  

 

15. Ajustarea preţului contractului 
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15.2 - Preţul contractului este ferm, este cel stabilit în prezentul contract  și  nu se ajusteaza pe toată 

durata contractului .  

16. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

16.1 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, dã dreptul 

pãrtii lezate de a dispune rezilierea acestuia cu o notificare prealabila de max 30 zile, fãrã interventia 

instantei de judecata si de a pretinde daune interese plus penalitati. 

 

17.  Încetarea si rezilierea contractului se introduce un nou capitol  

17.1 Prezentul contract inceteaza de  drept, fara nicio formalitate prealabilă și fără a mai  fi necesara  

interventia unei instante judecatoresti, debitorul fiind de drept pus în întârziere, in cazul in care una 

dintre parti: 

a) Nu isi executa una dintre obligatiile   din prezentul contract; 

b) este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura simplificata a 

insolventei inainte de inceperea executarii prezentului contract; 

c) la termen. 

17.2 Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica ceileilalte 

parti,cu cel putin 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa –si produca efecte 

17.3 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile 

contractante; 

17.4 Prevederile prezentului capitol, nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea 

contractului. 

 

18. Forţa majoră 

18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

18.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

18.3 - 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. 

18.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 

în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

18.6 - 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 drept a prezentului contract, fără ca vreuna 

din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

19. Soluţionarea litigiilor 

19.1 - Beneficiarul şi furnizorul vor depune 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. 

19.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi furnizorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 

către instanţele judecătoreşti de la sediul Beneficiarului . 

 

20. Limba care guvernează contractul 
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20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

21. Comunicări 

21.1 - (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. 

21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

22. Legea aplicabilă contractului 

22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar  pentru 

fiecare parte. 

BENEFICIAR,         FURNIZOR 

S. ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A   

 

DIRECTOR GENERAL    

Ing. Cristian POPESCU 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

Ing. Dan CIOLAC  

 

DIRECTOR ECONOMIC 

Ec. Roxana CÃPÃTOIU 

 

DIRECTOR COMERCIAL 

Ing.     Gheorghe NITÃ 

CONSILIER JURIDIC 

 Eduard BRÃSLASU 
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Anexa nr.1 la contractul de furnizare nr……………. 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumire 

 

U/M 

 

Cantit. 

Pret  

Unitar 

 

Valoare 

Termen de 

livrare 

 

1. 

 

MOTOSTIVUITOR 3,5 T 

 

BUC 

 

1 

  Max. 45  

zile de la 

semnarea 

contractului 

TOTAL   

TVA 19%   

TOTAL GENERAL   

 

BENEFICIAR,         FURNIZOR 

 

S. ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A  

  

DIRECTOR GENERAL    

Ing.         

 Cristian POPESCU 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

Ing. 

 Dan CIOLAC     

 

DIRECTOR ECONOMIC 

Ec. 

 Roxana CÃPÃTOIU 

 

DIRECTOR COMERCIAL 

Ing.     

  Gheorghe NITÃ 

 

CONSILIER JURIDIC 

Jurist  

 Eduard BRÃSLASU 
 

 


