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PROIECT -

Contract de furnizare
Nr. _________________
1. Partile contractante
CN. ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA S. UZINA MECANICA CUGIR S.A.
cu sediul in Cugir , str. 21 Decembrie 1989 , nr. 1 , jud. Alba , Romania , telefon
0258/751991 , fax 0258/753098 , inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul
J01/40/1999 , Cod Unic de Înregistrare RO 1769224 , titulara a contului numarul RO36
RNCB 0009 0215 0200 0001 deschis la filiala BCR CUGIR , reprezentata legal prin
Director General Ing. Trifan Mircea si Director Economic Ec. Ciulea Nicusor în calitate
de beneficiar, pe de o parte
şi
S.C. ...........SRL cu sediul in.....,....... Nr....., jud. ...., telefon ......... fax ........, inmatriculata
la Registrul Comertului sub numarul.............., Cod Unic de Inregistrare RO.............,
titulara a contului numarul ................deschis la ............ , reprezentata legal prin..............in
calitate de furnizor, pe de alta parte
Definitii
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 plătit furnizorului de către beneficiar, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 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
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 care face imposibilă executarea şi îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii
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sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.
- zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
2. Documentele contractului
2.1. - Documentele care au stat la baza incheierii contractului sunt:
a) caiet de sarcini
b).....................– Compartiment Achiziţii
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 contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze si sa puna in functiune pe platforma S UM Cugir
SA: .................in conformitate cu specificatiile cuprinse in caietul de sarcini.
De asemenea furnizorul se obligă să asigure cursurile de pregătire pentru personalul care
deserveşte......, conform prevederilor din caietul de sarcini.
5. Pretul contractului
5.1. - Beneficiarul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de furnizare.
5.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate,
accesorii şi al serviciilor prestate, plătit furnizorului de către beneficiar, este de
.........................
5.3. – Plata se face după cum urmează:
- se va plati un avans de .....% din valoarea contractului cu TVA in maxim.......zile
de la semnarea contractului pe baza facturii emise de furnizor , suma care va fi garantată
cu fila CEC sau BO în favoarea S. U.M. Cugir S.A. Fila CEC sau BO se va returna după
semnarea pocesului-verbal de punere in funcţiune.
- diferenţei de 80% se va achita după livrarea in maxim ........... zile de la data
semnării procesului verbal de punere in funcţiune a utilajelor şi a scolarizării salariaţilor
6. Durata contractului
6.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, sa puna in functiune si sa asigure cursurile de
pregatire pentru personalul care deserveste ........în termen de ... zile de la data semnarii
contractului, dar nu mai tarziu de.........
6.2. Prezentul contract este valabil de la data încheierii contractului până la data îndeplinirii
termenilor contractuali.
7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1. – Furnizorul se obligă să furnizeze şi să pună în funcţiune, pe platforma S. UM
Cugir SA : ................ De asemenea se obliga să asigure cursurile de pregătire pentru
personalul care deserveşte .........., conform prevederilor din caietul de sarcini.
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele
prezentate conform prevederilor art. 2 al. 2.1.a şi b
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7.3 - 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) în legatură cu produsele achizitionate.
La livrarea produselor , furnizorul va transmite beneficiarului următoarele documente:
a) factura fiscala;
b) avizul de însotire;
d) declaraţie de conformitate;
e) certificatul de garantie
f) documentaţia produselor conform caietului de sarcini.
8. Obligaţiile principale ale beneficiarului
8.1-Beneficiarul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească
preţul convenit în prezentul contract.
8.2 - Beneficiarul se obligă să recepţioneze produsele dacă sunt in conformitate cu
caietul de sarcini.
8.3 - Beneficiarul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor, dacă
acestea sunt în conformitate cu caietul de sarcini , conform art. 5 al. 5.2. si 5.3.
8.4. Beneficiarul va asigura indeplinirea conditiilor pentru instalare indicate de
Furnizor, inainte de livrarea produselor.
8.5. Beneficiarul va pune la dispozitia Furnizorului mijloacele necesare descarcarii
produselor de pe mijlocul de transport si manipularii (macara, pod rulant, motostivuitor
dupa caz), la data indicata de Furnizor si comunicata Beneficiarului prin fax sau email
pentru efectuarea descarcarii, fara costuri suplimentare pentru Furnizor.
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, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,06% din preţul total al contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor .Penalităţile se calculează începând cu ziua următoare
datei stabilite ca termen maxim de livrare.
În cazul in care furnizorul nu reuseste sa –şi indeplineasca obligatiile contractuale
pana la data de ..................contractul se va rezilia, situatie in care furnizorul va pierde
garantia de buna executie precum şi .........( returnarea masinilor si executarea garantiei
avansului).
9.2 - In cazul în care beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile convenite, atunci acestuia îi
revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,06% din plata
neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

10. Recepţie, inspecţii şi teste
10.1. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei cantitative (CMR) şi recepţiei finale (PIF) se
vor face la destinaţia finală a produselor în cadrul S. UM CUGIR S.A.
10.2.Recepţia include atât recepţia produselor cu verificarea respectării cerinţelor tehnice
din caietul de sarcini, cât şi verificarea şi recepţia documentelor.
10.3. La receptia produselor se va completa in mod obligatoriu un certificat de garantie dat
de Vanzator sau Producator. Originalul va fi predat Beneficiarului
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10.4. - Dacă produsele inspectate sau testate 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 produsele să corespundă specificaţiilor
lui tehnice.
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 acestora 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. Garantia de buna executie a contractului
11.1. - (1) Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie în cuantum de
10 % din valoarea contractului, în cel mult .... zile lucrătoare de la data semnării
contractului.
Garanţiei de bună executie se constituie prin:
..............................................................................
11.2. Nedepunerea garantiei in termen prevazut la art. 9.1. duce la rezilierea
contractului...........
11.3.Garanţia de bună execuţie va fi eliberată la 14 zile de la data semnarii procesului
verbal de punere in funcţiune. Dacă din vina prestatorului, obiectul contractului nu este
finalizat, garanția de bună execuție rămâne la beneficiar.
12. Perioada de garanţie acordată produselor
12.1. - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosit.
12.2 - (1) Perioada de garanţie a utilajelor este de ......luni de la data semnării procesului
verbal de punere în funcţiune.
12.3 - Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere
sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
12.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia
defecţiunea, în cel mai scurt timp, fără costuri suplimentare pentru beneficiar. Perioada in
care echipamentul nu a funcţionat din motive legate de garanţie va fi adăugată la perioada
de garanţie a echipamentului, adică perioada de garanţie se prelungeşte corespunzător cu
perioada in care echipamentul nu a lucrat.
12.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în
perioada convenită la art. 12.4, beneficiarul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe
riscul şi pe cheltuiala furnizorului, cu notificare prealabila, şi fără a aduce nici un
prejudiciu oricăror alte drepturi pe care beneficiarul le poate avea faţă de furnizor prin
contract.
12.6 - Service-ul in perioada de garantie este gratuit pentru problemele de garantie si
asigurat de personal autorizat si instruit. Interventia directă de service este rapida, timpul
maxim de raspundere la sesizare în scris a oricărei defecţiuni este de 2 zile lucrătoare si
rezolvarea defectiunii se face in cel mai scurt timp.
Furnizorul are obligatia de a garanta ca piesele livrate sunt noi, nefolosite si
incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor.
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Furnizorul garanteaza de asemenea contra evictiunii si a viciilor ascunse ale
bunurilor.
Garantia nu se aplica pieselor necesare intretinerii periodice şi consumabilelor.
Conditii de post garantie: service-ul post garantie este asigurat in aceleasi conditii
ca cele specifice paragrafului anterior in baza unui contract de service post-garantie care
asigura pe langa serviciile de depanare, transport, asistenta si alte servicii negociate de
catre firma prestatoare cu beneficiarul contra cost . La comanda ferma a beneficiarului,
furnizorul se obliga sa-i livreze materialele consumabile necesare atat in perioada de
garantie cat si ulterior.
Piese de schimb si consumabile: firma asigura piese de schimb contra cost pe o
perioada de 10 ani.
Documentatia tehnica: echipamentele sunt insotite de declaraţii de conformitate,
certificat de garantie, manuale de operare si de service in limba: romana.
13. Încetarea şi rezilierea contractului
13.1. Contractul încetează de drept prin ajungere la termen la data îndeplinirii termenilor
contractuali.
13.2. Contractul se reziliază de drept prin acordul părţilor înainte de termen sau printr-o
notificare scrisă în cazul în care una dintre părţi:
a) nu respectă obligaţiile asumate prin semnarea prezentului contract;
b) este în procedura insolvenţei ( faliment);
c) cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără acordul scris al celeilalte părţi.
13.3. Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
13.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,
dă dreptul părţii lezate de a pretinde daune interese.
14. Forta majora
14.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
14.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.
14.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
14.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la
dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.
14.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
15. Soluţionarea litigiilor
15.1 - Beneficiarul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură
cu îndeplinirea contractului.
15.2 - 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 din România.
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16. Comunicări
16.1 - (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.
16.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail,
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
17. Legea aplicabilă contractului
17.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
18. Clauze finale
18.1. Orice modificare a clauzelor contractuale se va face prin act adţional semnat de
ambele părţi.
18.2. Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
Responsabil cu derularea contractului din partea S. U.M. Cugir S.A. este.......
Compatiment Investitii
BENEFICIAR
S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

FURNIZOR
S.C. .......SRL

DIRECTOR GENERAL
Ing. Mircea Trifan
DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Nicusor Ciulea
ING. SEF CERCETARE DEZVOLTARE, INVESTITII
Ing. Alexandru Bordei
VIZAT SEF OFICIUL JURIDIC
Cons.Jur. Crinela Miclea
SEF BIROU C.F.P.
Ec. Mihaela Galdau

6/6

