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- PROIECT - 
 

Contract de furnizare 
 

                                                     Nr. _________________ 
 

 

1. Partile contractante 

COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA 

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 Inregistrare  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  
 

si 
 

S.C. ___________________________________ SRL cu sediul in __________________, 

str. ____________________________, 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  

      In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

- contract –prezentul contract si toate anexele sale; 

- beneficiar si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul 

contract; 

- pretul contractului - pretul platit furnizorului de catre beneficiar, in baza contractului, 

pentru indeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligatiilor asumate prin 

contract; 

- produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/ anexele 

la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze 

beneficiarului; 

- servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea 

produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta 

tehnica in perioada de garantie si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin 

contract; 

- origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci 

cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a 

componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin 

caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea 

produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului; 

- destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 

- termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2010 – Camera 

Internationala de Comert (CIC); 
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- forta majora - reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, 

absolut imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu 

se datoreaza greselii sau vinei acestora care face imposibila executarea si indeplinirea 

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundaţii 

sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunţiativa.  

- zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

 

2. Documentele contractului 

2.1. - Documentele care au stat la baza incheierii contractului sunt: 
- caietul de sarcini 
- raportul procedurii  nr. …………………. – Biroul Achiziţii 

 

3. Interpretare 

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 

vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca 

nu se specifică în mod diferit. 

 

4. Obiectul contractului 

4.1. - Furnizorul se obligă să  furnizeze pe platforma S. U.M. Cugir S.A. lapte in 

conformitate cu specificatiile cuprinse in Caietul de Sarcini. 
 

 

        5. Pretul contractului 

5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produsului livrat 

plătit furnizorului de către beneficiar, este de .............. lei fără TVA. 

5.2. - Beneficiarul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de furnizare.   

5.3. - Plata se face cu O.P. în 30 zile de la livrare. 

5.4. - Preţul contractului nu se actualizează. 
  

6. Durata contractului 

6.1. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii contractului până la data 

îndeplinirii termenilor contractuali. 

6.2. Contractul se incheie pe o perioada de 12 luni începand cu data de ........................... 

 

7. Obligatiile principale ale furnizorului 

7.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi la performanţele 

prezentate în oferta înaintată. Furnizorul va asigura furnizarea produselor cu promptitudine 

şi în condiţii corespunzătoare, fiind însoţite de factură fiscală şi declaraţie de conformitate 

la fiecare livrare. Nu se vor accepta produse care se prezintă neconform cu produsele 

solicitate;  

7.2. - Furnizorul se obligă să furnizeze și sa supravegheze produsele la sediul  S.U.M. 

CUGIR S.A. str. Râul Mic, nr. 1, jud. Alba; 

7.3. - Furnizorul va furniza produsele bisăptămânal (marţi şi vineri) până la ora 11:00, 

conform comenzilor transmise de beneficiar cu 5 zile înainte. In luna august nu se vor face 

comenzi/ livrari; 
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7.4. - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru ca produsele furnizate să fie în 

conformitate cu comenzile transmise de S. U.M. CUGIR S.A. Totodată, este răspunzător 

atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de furnizare a produselor, cât şi de 

calificarea personalului folosit pe toată durata contractului; 

7.5. - Furnizorul va efectua livrarea, transportul pe toată durata contractului.  

7.6. - Furnizorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror:  

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 sau în legătură cu serviciile prestate, şi  

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, urmare a încălcării clauzelor 

contractuale. 

 

8. Obligatiile 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 produsul. 

8.3 - Beneficiarul se obligă să plătească preţul produsului către furnizor conform pct. 5.3. 

 

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  

9.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca 

obligatiile asumate, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce, ca penalitati, o suma 

echivalenta cu 0,06%  din pretul total al contractului, pentru fiecare zi de intarziere, pana 

la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Penalitatile se calculeaza incepand cu ziua urmatoare 

datei stabilite ca termen maxim de livrare. In cazul in care furnizorul nu reuseste sa-si 

indeplineasca obligatiile contractuale, contractul se va rezilia, situatie in care furnizorul va 

pierde garantia de buna executie. 

9.2. - In cazul in care beneficiarul nu isi onoreaza obligatiile convenite, atunci acestuia îi 

revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,06% din plata 

neefectuata, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.  

 

10. Receptie, inspectii si teste 

10.1. - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor pentru a 

stabili dacă acestea sunt conforme  cu specificaţiile din ofertă. 

 

11. Garantia de buna executie a contractului  

11.1. - (1) Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie în cuantum de 5 

% în lei fără TVA din valoarea contractului, in cel mult 3 zile lucrătoare de la data 

semnării contractului.  

Moduri de constituire a garanţiei de bună executie:  

- virament bacar; OP confirmat de bancă până la data semnării contractului în contul RO36 

RNCB 0009 0215 0200 0001 deschis la filiala BCR CUGIR;  

- bilet la ordin în favoarea C.N. ROMARM S.A. filiala Societatea Uzina Mecanica Cugir 

S.A.;  

- printr-un instrument de garantare emis de o societate bancară sau o societate de asigurări 

care se prezintă în original la valoarea susmenţionată şi pe toată perioada contractului (12 

luni). 
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11.2. - Garanţia de bună execuţie va fi eliberată la 15 zile de la data incheierii prevederilor 

contractuale dacă nu se ridică până la acea dată pretenţii asupra ei. 

11.2. - Nedepunerea garantiei in termen prevazut la art. 9.1. duce la rezilierea contractului. 

11.3. - Garantia de buna executie va fi eliberata la 14 zile de la data semnarii procesului 

verbal de punere in functiune. Daca din vina prestatorului, obiectul contractului nu este 

finalizat, garantia de buna executie ramane la beneficiar. 

 

12. Perioada de garanție acordată produselor 

12.1. - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate sunt la standardele şi 

performanţele de calitate care se impun pentru produsele ofertate, conform reglementărilor 

legale de calitate şi va răspunde pentru calitatea produselor livrate. 

12.2. - Termenul de valabilitate al produsului va fi de cel puţin 7 (șapte) zile de la data 

livrării.          

12.3. - Beneficiarul are dreptul de a notifica furnizorul în scris, cu privire la orice plângere 

sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 

12.4. - La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul 

respectiv, fără costuri suplimentare pentru beneficiar. 
 

13. Încetarea și rezilierea contractului 

13.1. - Contractul inceteaza de drept prin ajungere la termen la data indeplinirii termenilor 

contractuali. 

13.2. - Contractul se reziliaza de drept prin acordul partilor inainte de termen sau printr-o 

notificare scrisa in cazul in care una dintre parti: 

a) nu respecta obligatiile asumate prin semnarea prezentului contract; 

b) este in procedura insolventei (faliment); 

c) cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara acordul scris al celeilalte parti.  

13.3. - Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente intre parti. 

13.4. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, 

da dreptul partii lezate de a pretinde daune interese.  

 

14. Forța majoră 

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 și furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură 

cu îndeplinirea contractului. 
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15.2. - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul și furnizorul nu 

reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca 

disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.  

 

16. Comunicări 

16.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 

trebuie să fie transmisă în scris. 

  (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în 

momentul primirii. 

16.2. - Comunicările între părti se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, 

cu condiția 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 adtional semnat de 

ambele părți. 

18.2. – Părțile au înteles 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 Andreia 

Teban – Biroul Comercial.  

 

 

 

                  BENEFICIAR,              FURNIZOR,           

S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.            S.C. ______________________ S.R.L. 

 

DIRECTOR GENERAL        

Ing. Mircea Trifan        

 

 

DIRECTOR ECONOMIC       

Ec. Ciulea Nicușor      

 

     

DIRECTOR COMERCIAL 

Ing. Simu Iulian-Cristian 

 

 

VIZAT  SEF OFICIUL JURIDIC 

Cons. Jur. Crinela Groza 

 

 

SEF BIROU  C.F.P. 

Ec. Mihaela Galdau 

 


