
 
CONTRACT DE FURNIZARE 

NR. … / …………...2009 
 
 
1. Incheiat intre: 

•  
• Directia  de Sanatate Publica Teleorman  adresa sediu Alexandria,  telefon/fax 

02147/311354, 0247 312224 cod fiscal 4567980 cont trezorerie  
RO39TREZ60623660120XXXXX reprezentată prin Dr. Alexandru Stefanescu , funcţia 
director coordonator în calitate de achizitor, pe de o parte 

si 
• SC MEDICLIM SRL cu sediul in Str. Matei  Basarab, nr. 47, etaj 2, sector 3, cod fiscal 

R6300279, J40/17978/1994, cont nr. RO96ABNA4100264100003472, deschis la Royal 
Bank of Scotland Bucuresti, reprezentata prin dl. Mircea Ciupe – Director General, in 
calitate de FURNIZOR. 

 
2. Se incheie prezentul contract avand ca obiect livrarea de produse conform ofertelor depuse de 

catre Furnizor si a comenzilor ferme emise de catre Beneficiar. Comenzile emise de 
Beneficiar, ca urmare a ofertelor Furnizorului, se constituie in anexe ale prezentului contract. 

 
3. Valoarea prezentului contract variaza, calculandu-se in functie de comenzile emise de catre 
beneficiar, pe durata prezentului contract.  
 
4.Conditii de plata: 

a) in termen de 30  zile de la emiterea facturii, ca urmare a predarii produselor care 
constituie obiectul prezentului contract, pe baza de proces verbal de predare –primire. Plata 
se va face cu OP in contul furnizorului nr. RO96ABNA4100264100003472, deschis la Royal 
Bank of Scotland Bucuresti,  folosindu-se cursul BNR din ziua facturarii. 
b) In cazul neindeplinirii obligaţiilor de plata in termenul contractual stabilit, beneficiarul este 
de drept pus in intarziere, fara a mai fi necesara alta formalitate prealabila si, va plăti, in 
afara sumei datorate,  penalitati de 0.2% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea 
facturii neachitate. 

Cuantumul penalitatilor poate depasi valoarea facturii la care s-au aplicat. 
c) Beneficiarul este obligat a achita si daunele suplimentare solicitate in instanta de catre 
furnizor, reprezentand toate cheltuielile efectuate  de acesta in legatura cu recuperarea 
sumelor intarziate la plata. 

5.Condiţii de livrare: de pe stoc, in termen de 30 zile de la confirmarea comenzii beneficiarului sau in 
6 saptamani de la data de productiei specificata de furnizorul extern pentru produsele Chorus 
(calendar de productie) . 
6.1. Obligaţiile furnizorului: 
a). Furnizorul se obliga sa  livreze marfa in condiţiile stabilite contractual, la destinaţia specificata de 
către beneficiar in comanda sa; 
b). Furnizorul va notifica in timp util beneficiarul despre modificarea datei de livrare, stabilind de 
comun acord cu acesta, o noua data; 
c). Furnizorul va pune la dispoziţia beneficiarului, la cererea acestuia, toate documentele in legătura 
cu marfa livrata (autorizaţii, certificate, buletine de analiza etc). 
d). Furnizorul va înlocui, pe cheltuiala sa, produsele necorespunzătoare găsite de către beneficiar la 
recepţia acestora. 
e) Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica preturile produselor, pe perioada de valabilitate a 
contractului, in functie de evolutia preturilor de la producatorii externi. In acest caz, noua lista de 
preturi intra in vigoare la 30 zile de la notificarea prealabila a beneficiarului (cumparatorului), partile 
intocmind in acest sens, un act aditional la contract. 
6.2. Obligaţiile beneficiarului: 
a). Beneficiarul are obligaţia de a achita sumele prevăzute in condiţiile de plata la termenele 
stabilite. 
b). Beneficiarul va efectua recepţia mărfii la momentul livrării acesteia si va comunica furnizorului 
orice neconformitate in termen de maxim 24 ore de la primirea acesteia. 
c)  Beneficiarul are obligatia a achita toate produsele comandate si confirmate pentru livrare de 
catre furnizor, anularea comenzii confirmate si/sau refuzul primirii produselor livrate atragand plata 
de daune – interese in cuantum de 20% din valoarea acestora. 
7.  Forta majora apară partea care o invoca, in condiţiile legii. 



8.  Modificarea prezentului contract se va face de comun acord, prin act aditional. 
9. Contractul poate fi reziliat, numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, cu minimum 30 zile 
inainte de data intrarii in vigoare a acestei masuri. Rezilierea unilaterala este interzisa sub 
sanctiunea platii de daune de catre partea in culpa. 
10. In caz de reorganizare a uneia din partile contractante, partea reorganizata va avea obligatia sa 
mentina nemodificate obligatiile asumate prin prezentul contract, acestea urmand a fi preluate de 
catre noua unitate, cu toate consecintele juridice ce decurg din aceasta, nefiind permisa modificarea 
unilaterala a contractului. 
11.  Litigiile se rezolva pe cale amiabila sau de catre instantele competente din Bucuresti. 
12.  Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, intra in vigoare in data de 
......................2009 si este valabil pana la data de 31.12.2009. 
 
 
 
 
BENEFICIAR                                                   FURNIZOR 
Directia de Sanatate Publica Teleorman     SC MEDICLIM SRL 
 
DIRECTOR Coordonator       DIRECTOR GENERAL 
Dr. Alexandru Stefanescu       Mircea Ciupe     
     

 
 

p. Dir. Coord adj. Fin.cont.               CONTABIL SEF 
                   Ec. Liliana Popa     

          
Consilier Juridic         DIRECTOR REG VANZARI 
Dumitrescu Aurelian         ................................ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Catre:   SC  

In atentia :    
    
 

         Data: 27.01.2009 
 
De la : S.C. Mediclim SRL 

Daniela Gherase     Nr. Pag.: 03  
Resp. Contracte      Nr.  inreg.: 14 

Fax :  021.320.06.60 
Subj.: Contract de Furnizare ; 
 
 
 

Stimata Doamna,  
 
 
 

Prin prezenta, va aducem la cunostinta ca incepand cu ianuarie 2009, firma MEDICLIM va 
colabora cu dvs numai in baza unui contract cadru incheiat intre parti. 

 
 

 Va trimit alaturat Propunerea de Contract Cadru pe 2009, cu rugamintea sa il semnati si 
sa ne returnati ambele exemplare pentru a fi semnate si de catre                          SC MEDICLIM 
SRL. 
 
 
  

Pentru eventuale modificari / obiectiuni in ceea ce priveste termenii contractuali, 
va rugam sa ne contactati la nr de telefon : 021.322.64.67 int 104. 
 
 
   Va multumim pentru intelegere. 
 
 

Cu stima,  
 
 

 Daniela Gherase 
 Responsabil Contracte 
 
 
 


