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CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE 

NR. 42.099 DIN 15.12.2009 
 

 
 

PARTILE CONTRACTANTE 
 
DSP TELEORMAN, persoana juridica romana cu sediul social in localitatea Alexandria  Str Av. 

Alexandru Colfescu nr. 79 jud Teleorman telefon 0247311354 C.U.I. 4567980 Atribut fiscal ... 

avand cont bancar nr……..………………… deschis la banca Trezoreria Alexandria  

reprezentata legal prin D-nul Director Coordonator Dr. Alexandru Stefanescu si D-nul Director 

coord adj. Fin cont Draghici Dragos in calitate de BENEFICIAR (CUMPARATOR), pe de o 

parte 
 
Si 
 
S.C. NITECH S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, B-dul Bucurestii 

Noi Nr. 212A, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/4893/2001, C.U.I. 

13890865, Atribut fiscal RO, avand cont IBAN nr.RO 31 RNCB 0065 0013 0014 0001 deschis la 

Banca Comerciala Romana - Sucursala Bucurestii Noi, cont RO 17 TREZ 7005069 XXX 

001314, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate a Municipiului Bucuresti, 

reprezentata legal prin D-nul Director General Adjunct NICOLAE DUMITRU si D-nul Director 

Vanzari …………………………. in calitate de FURNIZOR (VANZATOR), pe de alta parte 

 

au incheiat prezentul contract de furnizare de produse, cu respectarea urmatoarelor clauze 

dupa cum urmeaza: 

 
1. DEFINITII 
1.1  In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract – acordul de vointa exprimat al celor doua parti, un beneficiar şi un furnizor de 

produse, prin incheierea unui act juridic, intelegand prezentul contract si toate Anexele sale. 

b. beneficiar si furnizor, denumite colectiv “partile” – respectiv partile contractante, asa cum 

sunt acestea denumite in prezentul contract; 

c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre beneficiar, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

d. 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; 
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e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati 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; 

f. 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 producatorului ori a furnizorului. 

g. producator – societate care produce bunuri materiale; 

h. calitate – ansamblu de caracteristici ale unei entitati care ii confera acesteia aptitudinea de a 

satisface necesitati exprimate si explicite; 

i. asigurarea calitatii – ansamblul activitatilor planificate si sistematic implementate in cadrul 

sistemului calitatii si demonstrate atat cat este necesar pentru furnizarea increderii 

corespunzatoare că o entitate va satisface conditiile referitoare la calitate;  

j. documentatia tehnica – toate desenele, instructiunile, specificatiile, inclusive instructiunile 

de conservare, manuale pentru montaj, punere in functiune, exploatare si intretinere, pe care 

furnizorul trebuie sa le asigure prin prezentul contract; 

k. destinatie finala - locul indicat de beneficiar unde furnizorul are obligatia de a furniza 

produsele; 

l. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii 

sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face 

imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii 

aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunţiativa. Nu 

este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 

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

 

2. INTERPRETARE 
2.1 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. 

2.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 
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3. OBIECTUL CONTRACTULUI 
3.1. Obiectul  contractului priveste achizitionarea de catre beneficiar a produselor mentionate in 

anexa 1 care face parte integranta din prezentul contract. 

3.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa livreze, iar beneficiarul se obliga sa cumpere 

si sa plateasca pretul convenit pentru produsele in cantitatile si tipurile mentionate in anexa 1. 

 

4. PRETUL CONTRACTULUI 
4.1.  Pretul unitar pentru produsele contractate este stipulat in anexa 1 la prezentul contract si 

se inteleg preturi FRANCO DEPOZIT CUMPARATOR incluzand totalitatea taxelor in vigoare exclusiv 

T.V.A. 

4.2.  Valoarea produselor ce fac obiectul prezentului contract este de: 38.645,85 ron, fara 
T.V.A. 
4.3.  Valoarea totala a contractului cu T.V.A. este de 45.988,54 ron 
(patruzecisicincimiinouasuteoptzecisioptleisicincizecisisasebani). 
4.4.  In cazul in care livrarea produselor va avea loc dupa termenele de livrare contractate, 

preturile produselor raman cele stabilite la termenele de livrare, initial contractate. 

 

5. MODALITATI DE PLATA 
5.1.  Beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea produselor catre furnizor, dupa cum 

urmeaza:  

- se efectueaza in lei dupa livrarea aparatelor la cursul de referinta BNR valuta / lei din data 

emiterii facturii fiscale catre beneficiar. 

5.2. Plata se va face de catre beneficiar direct prin mijloace de decontare legale, in lei, prin 

transfer bancar, in contul furnizorului. 

5.3.  Beneficiarul beneficiar declara ca la data semnarii prezentului are resursele financiare 

necesarii efectuarii integrale a platilor pana la achitarea integrala. 

5.4. Transferul dreptului de proprietate de la furnizor la beneficiar are loc la achitarea integrala a 

pretului produselor ce fac obiectul prezentului contract. La livrare este transmis catre beneficiar 

dreptul de posesie si folosinta a predusului precum si riscurile. 

 

6. OBLIGATIILE FURNIZORULUI 
6.1. Furnizorul se obliga sa livreze produsele specificate in anexa 1 la contract, in cantitatea, 

calitatea si la termenul prevazut. Produsele trebuie sa corespunda specificatiilor tehnice de 

calitate prevazute si sa prezinte standardele si performantele prezentate in propunerea tehnica. 

6.2. Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile 

accesorii furnizarii acestora: transportul si asigurarea asistentei tehnice la punerea in functiune. 
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7. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 
7.1. Beneficiarul se obliga sa preia si sa plateasca produsele livrate in cantitatea si la preturile 

specificate in prezentul contract, in termenele stabilite, conform conditiilor stipulate in prezentul 

contract. 

7.2. Beneficiarul se obliga sa manipuleze, sa depoziteze, sa conserve, sa exploateze si sa 

intretina produsele conform specificatiilor tehnice ale acestora si a instructiunilor 

corespunzatoare puse la dispozitie de furnizor in cadrul livrarii acestora. 

 

8. TERMENE DE LIVRARE 

8.1. Termenul de livrare este de 4 - 6 saptamani de la data semnarii contractului de catre 

ambele parti, cu posibilitati de livrare in avans cu acordul scris al beneficiarului sau la cererea 

scrisa a acestuia oricand dupa sosirea produselor.  

8.2. Livrarea se face numai in zilele lucratoare la adresa indicata de catre beneficiar, respectiv 

la sediul beneficiarului din DSP TELEORMAN. 

8.3. Modificarea termenului de livrare se poate face numai cu acordul ambelor parti, prin 

incheierea unui act aditional la prezentul contract. 

8.4. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu se incadreaza in termenul de 

livrare, aceasta are obligatia de a notifica acest fapt, in timp util beneficiarului, precum si motivul 

nerespectarii termenului. 

8.5. In cazul in care furnizorul nu respecta din vina sa termenul contractual si solicita decalari 

de termen, acestea pot fi acceptate de beneficiar, dar fara a modifica pretul contractului. 

Decalarile de termen vor face obiectul unui act aditional la contract. 

8.6. De la data livrarii marfii, riscul se transmite de la furnizor la beneficiar, data livrarii fiind 

consemnata intr-un proces verbal de predare primire incheiat si semnat de reprezentantii 

desemnati ai partilor. 

 

9.  EXPEDIERE SI TRANSPORT 
9.1.  Produsele vor fi formate si ambalate dupa specificul lor, potrivit standardelor si normelor 

interne in vigoare, astfel sa fie asigurate fizic in timpul transportului, manipularii si depozitarii la 

beneficiar. 

9.2. Transportul si asigurarea echipamentului de la sediul furnizorului pana la adresa de livrare 

inidicata de beneficiar cad in sarcina furnizorului.  

9.3.  Expedierea produselor este in sarcina furnizorului, iar pe langa documentele de transport 

se vor anexa obligatoriu: 
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- documentul de livrare (aviz de expeditie); 

- documentul de receptie (procesul verbal de predare-primire); 

- nota de receptie cu diferentele constatate (daca este cazul); 

- instructiuni de montare si exploatere in limba romana; 

- declaratie de conformitate; 

- certificat de garantie tehnica si de calitate; 

- documentul de plata (factura). 

9.4. Furnizorul va asigura odata cu produsul instructiuni de depozitare, montare, exploatare si 

intretinere. 

 

10.  RECEPTIA PRODUSELOR 
10.1. Receptia cantitativa si calitativa a produselor se face la sediul indicat de catre beneficiar 

ca destinatie finala, in prezenta reprezentantului acestuia si a delegatului furnizorului.  

10.2. Daca vreun produs este gasit la receptie incomplet sau prezinta defectiuni, beneficiarul 

are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul, sa-l completeze sau 

sa-l inlocuiasca in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 zile lucratoare de la 

momentul constatarii. 

10.3. Calitatea produselor este atestata prin certificate de calitate emise de producator conform 

dispozitiilor legale in vigoare. 

10.4. Furnizorul este responsabil de orice vicii ascunse care nu pot fi sesizate cu ocazia 

receptiei facute la sediul beneficiarului. 

10.5. In cazul in care produsele corespund din punct de vedere calitativ si cantitativ, iar 

beneficiarul refuza semnarea receptiei, acesta va plati despagubiri in valoare de 20% din pretul 

produselor nereceptionate. In acest sens, beneficiarul se angajeaza sa achite valoarea 

despagubirii in termen de maxim 20 de zile de la refuzul receptiei marfii comandate. 

 

11.  CONDITII DE INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE 
Beneficiarul se obliga sa asigure accesul precum si toate conditiile necesare instalarii 

produselor cumparate astfel: 

11.1. Alimentarea cu energie electrica conform specificatiilor echipamentelor din oferta tehnica 

sau conform cu solicitarile furnizorului. 

11.2. In cazul in care aparatura din anexa 1 necesita conditii speciale de instalare, beneficiarul 

se obliga sa realizeze aceste conditii de instalare. 

11.3. Furnizorul se obliga sa asigure asistenta tehnica la punerea in functiune a echipamentelor 

si sa asigure instruirea personalului utilizator. 
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12.  GARANTII  
12.1.  Perioada de garantie este cea prevazuta in documentele de ofertare. Aceeasi perioada de 

garantie va fi inscrisa si in documentul de atestare a calitatii si garantiei care insotesc produsul. 

Pentru produsele care fac obiectul prezentului contract, garantia este de 12 luni de la instalare,  

dar nu mai mult de 18 luni de la livrare. 

12.2.  Furnizorul raspunde in perioada de garantie pentru calitatea produselor livrate. 

12.3 Remedierea sau inlocuirea produselor datorate unor deficiente care atrag raspunderea 

furnizorului se face pe cheltuiala acestuia in termenul cel mai scurt posibil de la comunicarea 

scrisa, fara a produce perturbatii in termenele PIF si procesul tehnologic de exploatare a 

instalatiilor, dar nu mai mult de 30 de zile lucratoare. 

12.4 Furnizorul nu raspunde pentru defectele aparute ca urmare a nerespectarii de catre 

beneficiar a obligatiilor ce-i revin conform prevederilor de la pct. 7.2. 

12.5 In cazul aparitiei unor defecte sistematice cu caracter de masa, in perioada de garantie, 

beneficiarul va anunta furnizorului situatia, in vederea prezentarii in maximum 48 de ore pentru 

analiza cauzelor, stabilirii modului de rezolvare si termenele limita de remediere, printr-un 

inscris intocmit de parti. 

12.6 Dupa expirarea perioadei de garantie S.C. NITECH S.R.L. poate sa asigure contra cost 

piese de schimb pentru aparatele, care constituie obiectul prezentului contract. 

12.7 In cazul in care furnizorul nu poate asigura servicii de service in timpul garantiei si post-

garantie pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract, furnizorul ii va da beneficiarului 

numele unei companii de service care va prelua reaspunderea de executare a activitatilor de 

service de la furnizor. 

 

13. PENALITATI 
Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte, ori pentru neexecutarea corespunzatoare a 

obligatiilor prevazute in contract, partile datoreaza daune interese si penalitati astfel: 

13.1.  In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa livreze produsele in 

termen 30 de zile de la expirarea perioadei prevazute la pct.8.1., atunci acestuia ii revine 

obligatia de a plati ca penalitate suma echivalenta cu 0,06% din valoarea restantei fata de 

cantitatea contractata, care se va calcula pentru fiecare zi de intarziere de la termenul de livrare 

pana la livrarea efectiva. Valoarea acestor penalitati se limiteaza la 20% din valoarea 

echipamentelor nelivrate. 

13.2. In cazul in care, beneficiarul nu efectueaza plata facturilor in termenele stabilite, atunci 

acestuia ii revine obligatia de a plati ca penalitate suma echivalenta cu 0,06% din valoarea 

facturilor neachitate, penalitate ce se va aplica pentru fiecare zi de intarziere pana indeplinirea 
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efectiva a obligatiei de plata prevazute in sarcina beneficiarului. Valoarea acestor penalitati nu 

poate depasi valoarea produselor livrate. 

   
14. FORTA MAJORA 
14.1. In cazul aparitiei unor cazuri de forta majora care sa impiedice executarea partiala sau 

integrala a contractului, partea contractanta va notifica celeilalte parti aparitia cazului de forta 

majora si va prezenta un certificat vizat de autoritatile competente care sa ateste starea de forta 

majora in termen de 10 zile de la aflarea situatiei de forta majora. Certificatul va fi avizat de 

Camera de Comert si Industrie. 

14.2. In cazul in care situatia de forta majora dureaza mai mult de 15 zile partile contractante 

vor analiza impreuna conditiile in care rezilierea contractului ar fi posibila si convin de comun 

acord noile conditii sau rezilierea contractului. 

14.3. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca si o dovedeste in conditiile legii. 

 

15. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
15.1.  Partile semnatare vor solutiona pe care amiabila problemele litigioase rezultate din 

derularea prezentului contract. 

15.2. In cazul in care solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, litigiul va fi supus spre 

solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul furnizorului, in conformitate cu 

legislatia in vigoare. Solutionarea litigiului se va face in baza dreptului material roman si in 

spiritul Codului Comercial din  Romania. 

 

16. CLAUZE FINALE 
16.1.  Confidentialitate: 

 16.1.1. Partile se obliga, sub sanctiunea platii de despagubiri, sa pastreze confidentialitatea 

tuturor operaţiunilor desfăşurate, a datelor, documentelor şi a informatiilor aflate prin intermediul 

angajatilor sau agentilor lor sau obtinute ca efect al executării contractului, astfel încât să fie 

protejate imaginea şi/sau interesele fiecăreia dintre părţi. 

 16.1.2. Confidentialitatea asupra informatiilor va fi mentinuta pe intreaga perioada de derulare 

a prezentului Contract, precum si pe o perioada nedeterminata de timp dupa incetarea acestuia. 

 

16.2.  Modificări în scris:  

16.2.1. Prezentul Contract poate fi modificat, prin acordul ambelor parti, materializat intr-un act 

aditional. 
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16.3.  Notificări:  

16.3.1. Toate notificarile si alte comunicari necesare sau permise prin prezentul Contract vor fi 

efectuate in scris, in limba romana, si se va considera a fi fost efectuate in mod corespunzator 

in cazul predarii personale, prin scrisoare recomandata (cu confirmare de primire), sau 

transmiterii prin fax sau e-mail, la următoarele adrese: 

Catre Furnizor (Vanzator) 
S.C. NITECH S.R.L. 
Bucuresti, B-dul Bucurestii Noi Nr. 212A, Sector 1 

In atentia domnului/doamnei D-nului Nicolae Stancu 

E-mail: office@nitech.ro 

Tel.:  021/668.68.19; 668.68.76 

Fax:  021/668.69.30 

Catre Beneficiar (Cumparator) 

DSP TELEORMAN 
Str. Av. Alexandru Colfescu  nr 79 ,  

In atentia domnului Sferle Sorin 

E-mail: aaii@dsptr.ro   

Tel.: 024731748 

Fax: 0247312224 

16.3.2. Fiecare notificare sau orice alta comunicare care va fi predata personal, expediata prin 

posta prin executor judecatoresc, prin fax ori e-mail in modul descris mai sus, va fi considerata 

receptionata in mod adecvat in prima zi urmatoare zilei in care este predata destinatarului 

(confirmarea de primire, confirmarea de predare, procesul verbal de comunicare, declaratia sau 

confirmarea curierului fiind considerate dovezi concludente, insa nu limitative ale predarii catre 

destinatar) sau la momentul la care destinatarul refuza primirea notificarii sau comunicarii 

respective in urma prezentarii. 

16.4. Incetarea contractului 
16.4.1.Contractul se considera perfectat la data semnarii acestuia de catre ambele parti.  

16.4.2.Contractul inceteaza de drept la momentul indeplinirii tuturor obligatiilor scadente 

prevazute contractual in sarcina ambelor parti. 

16.4.3.Rezilierea contractului este posibila numai cu acordul ambelor parti. Rezilierea 

prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 

contractante. 

16.4.4.In cazul in care una din parti a cazut la faliment se aplica prevederile legale in vigoare. 
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Prezentul contract semnat de ambele parti intra in vigoare la data de ___________________ in 

doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

 

 

         FURNIZOR (Vanzator)                                             BENEFICIAR (Cumparator) 
 

      S.C. NITECH S.R.L.                                                   DSP TELEORMAN 
          

       
         DIRECTOR GENERAL                              DIRECTOR  Coordonator 
           NICOLAE STANCU                                               Dr. Alexandru Stefanescu  
          
         Director Coord. adj. Fin cont 
     Ec. Draghici Dragos 
 
      Consilier Juridic 
      Dumitrescu Aurelian 
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Anexa 1 de la contractul  

nr. NR. ………… DIN ……………… 
 

 
 
 

Cod Denumire produs Cantitate Pret total  
fara TVA (RON) 

TVA Pret total  
fara TVA (RON)

- Turbidimetru  1 8.346,21 1.585,77  9.931,98 
- Conductometru  1 3.684,40 700,03 4.384,43 
- Nisa vapori toxici 1 26.615,24 5.056,89 31.672,13 

TOTAL OFERTA FARA TVA 38645,85 
TVA 7.342,69 

TOTAL OFERTA CU TVA 45.988,54 
 
 

 

         FURNIZOR (Vanzator)                                             BENEFICIAR (Cumparator) 
 

      S.C. NITECH S.R.L.                                                   DSP TELEORMAN 
          

         DIRECTOR GENERAL                              DIRECTOR  Coordonator 
           NICOLAE STANCU                                               Dr. Alexandru Stefanescu  
          
         Director Coord. adj. Fin cont 
     Ec. Draghici Dragos 
 
      Consilier Juridic 
      Dumitrescu Aurelian 
 
 


