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  Nr. 14648 / 08.09.2017  
 

 
       CONTRACT  DE  FURNIZARE 

 
 

1. Preambul  
 În temeiul Legii nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, s-a încheiat 
prezentul contract de furnizare,   

Între : 
 SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL, cu sediul în 

localitatea Techirghiol, str. Dr. Victor Climescu, nr. 34-40, cod poştal 906100, judet Constanta, 
telefon 0241/481.711, fax 0241/735.705, Cod fiscal 4300868, cont RO52TREZ23F660606200103X 
deschis la Trezoreria oras Eforie, reprezentat legal prin manager -  ALMASAN Elena-Roxana, în 
calitate de Achizitor, pe de o parte 

şi  
 SC VH EXTRA OIL SRL, cu sediul in comuna Lumina, soseaua Tulcei nr. 147 C, judetul 

Constanta, fax 0341/449713, tel. 0722739274, e-mail hampu_viorel@yahoo.com , Nr.inregistare la 
Registrul Comertului - J13/2136/2011, CUI RO29111155, cont RO98TREZ2315069XXX018264 
deschis la Trezoreria  mun. Constanta, reprezentata legala prin administrator - Hampu Viorel, în 
calitate de Furnizor, pe de altă parte.  

  
2. Definiţii  
2.1  În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  
contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.  
achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract;  
preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;  
produse – combustibil lichid pentru centrale la depozitele indicate de achizitor 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 si 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) 2  
forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 

sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a 
unei carantine, embargo, 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.  
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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 daca nu se 

specifică în mod diferit.  
  
    Clauze obligatorii  
 
4. Obiectul principal al contractului  
4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze, o cantitate estimata de  

42 tone (42.000 kg) combustibil lichid pentru centrale conform caracteristicilor si pretului  
prevazute in oferta. 

4.2 Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul 
convenit în prezentul contract.  

4.3 Achizitorul nu se obliga sa achizitioneze intreaga cantitate prevazuta la art.4.1, produsul 
se achizitioneaza pe baza de comanda.  

 
5. Preţul contractului  
5.1 Preţul estimat al contractului, respectiv preţul produselor livrate este de 132.300 lei fara 

TVA (3,15 lei/kg), respectiv 157.437 lei cu TVA . 
            Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a suplimenta sau diminua cantitatea de 
combustibil in funcţie de necesitati. 

  
6. Durata contractului  
6.1 Prezentul contract este valabil pentru perioada 08.09.2017 – 20.10.2017 inclusiv, cu 

posibilitatea de prelungire conform legii. 
 
7. Executarea contractului   
7.1 Executarea contractului începe din data de 25.09.2017. 
   
8. Documentele contractului  
8.1. Documentele contractului sunt:  
 - referat de necesitate nr. 14534/07.09.2017; 
 - nota de estimare nr. 14646/08.09.2017; 
 - nota justificativa nr. 14647/08.09.2017; 
 - oferta din catalogul electronic SEAP a SC VH EXTRA OIL SRL 

 
 9.Obligaţiile principale ale furnizorului  
 9.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele 

prezentate în fisa tehnică .  
 9.2. Furnizorul se obligă să livreze combustibil lichid pentru centrale necesar pentru 

incalzire pe parcursul derulării contractului, pe baza de comanda ferma in maximum 2 zile de la data 
transmiterii comenzii.  

 9.3. Transportul produselor cade in sarcina furnizorului si se va efectua cu cisterne auto, 
autorizate si calibrate metrologic, transporul fiind inclus in pretul produsului.  

 9.4  Furnizorul va livra combustibil lichid pentru centrale la urmatoarea adrese:  
                1. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol – Bulevardul Dr. Victor Climescu nr. 
34-40 – Complex adulti; 
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 2. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol – strada Traian nr. 6-8 – Sectia 

Neuropsihomotorie Copii. 
 
10. Obligaţiile principale ale achizitorului  
10.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor la maximum 30 de 

zile de la emiterea facturii fiscale, prin ordin de plata. 
          
           11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
           11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 
o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului respectiv 0,04% pentru fiecare zi de 
intarziere, incepand cu prima zi lucratoare dupa data scadentei, pana la indeplinirea efectiva a 
obligatiiilor. Totalul penalitatilor pentru intarziere in decontare nu poate depasi cuantumul sumei 
asupra careia sunt calculate. 
           11.2 În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile lucratoare 
de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală  de 0,04 % din plata neefectuată incepand cu prima zi lucratoare 
dupa data scadentei. Totalul penalitatilor pentru intarziere in decontare nu poate depasi cuantumul 
sumei asupra careia sunt calculate. 
           11.3 In cazul incalcarii oricarei obligatii stabilite in sarcina furnizorului, contractul poate fi 
reziliat de plin drept, prin vointa beneficiarului, fara notificare, fara nici o procedura prealabila si 
fara interventia la instanta judecatoreasca. 
  

      Clauze specifice  
 

12. Recepţie, inspecţii şi teste  
12.1 Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru 

a verifica conformitatea lor cu specificaţiile descrise in certificatul de calitate. Furnizorul raspunde 
de calitatea produselor livrate, conform certificatelor de calitate.  

12.2 Asigurarea calităţii şi recepţia produselor se efectuează în conformitate cu prevederile 
ofertei si fisei tehnice.  

12.3 Calitatea produselor este atestată prin certificate de calitate care vor însoţii obligatoriu 
produsele;  

12.4 Recepţia cantitativă şi calitativă se efectuează la achizitor, în autocisterna furnizorului.  
12.5 Receptia calitativa: Dacă la momentul recepţiei, in urma inspectiei vizuale a produsului, 

există indicii ca produsul livrat nu corespunde calitativ ofertei si fisei tehnice, achizitorul are dreptul 
de a solicita, pe cheltuiala sa, prelevarea mostrelor şi testarea produsului, printr-un inspector 
independent. Prelevarea probelor în vederea testării se va efectua la momentul primirii mărfii, în 
prezenţa delegatului furnizorului. Se vor prelua 3 (trei) mostre şi se vor sigila, una va fi predată 
inspectoratului independent, pentru testare, una va fi predată furnizorului, una va rămâne la 
achizitor. În acest caz cisterna va rămâne nedescărcată, la dispoziţia furnizorului.  

Dacă în urma testării, produsul nu corespunde cerinţelor din oferta si fisa tehnică a 
furnizorului, achizitorul are dreptul să-l refuze şi să îşi recupereze cheltuielile cu inspectorul 
independent de la furnizor.  

12.6 Receptie cantitativa Receptia cantitativa a carburantului se va face  pe baza facturii 
fidcale, avizului de insotire a marfii si a tichetului de cantar. Pentru eventualele neconformitati 
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cantitative aparute le receptie la furnizor se va lua de urgenta legatura cu furnizorul pentru 
clarificarea acestei probleme. Pana la solutionare cisterna nu se descarca. 
In cazul stabilirii unei diferente cantitative din vina furnizorului atunci in maximum 48 ore 
furnizorul va trimite o alta cisterna cu cantitatea ceruta de achizitor si factura emisa din nou.  

  
13. Ambalare şi marcare  
13.1 Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără 

limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, 
la soare şi la precipiţaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în 
aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.  

  
14. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele  
14.1 Furnizorul are obligaţia de a livra produsele in baza comenzilor emise de unitatea 

contractanta respectand termenul contractual;  
14.2 (1) Comanda va contine obligatoriu urmatoarele elemente: tip carburant, cantitate, 

adresa livrare (sectia adulti sau sectia copii).  
            (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele: avizul de  
insotire a marfii, factura fiscala, buletin de analiza a lotului/raport de incercare, fisa tehnica de 
securitate a produsului, declaratie de conformitate  

14.3 Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se 
face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe 
documentele emise de furnizor pentru livrare.  

14.4 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor recepţia produselor.  
 

15. Perioada de garanţie acordată produselor  
15.1 (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în 

oferta.  
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea acestora 

la destinaţia finală.  
15.2 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 

reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.  
15.3 Achizitorul este obligat sa manipuleze, sa depoziteze, sa conserve si sa foloseasca 

combustibil lichid conform prevederilor si standardelor legale, furnizorul neraspunzand pentru 
pagubele pricinuite de nerespectarea acestor prevederi .  

15.4 La primirea unei astfel de notificări, si a demonstrarii clare a vinei furnizorului, 
furnizorul are obligaţia de a se prezenta la achizitor în termen de maximum 8 ore pentru a verifica 
cele reclamate, iar dacă se dovedesc întemeiate să înlocuiască produsul cu altul de calitatea 
prevăzută în oferta si fisa tehnica în termen de maximum 8 ore de la sesizare.  

  
16. Ajustarea preţului contractului  
16.1  Facturarea se va face la pretul prevazut in oferta, respectiv 3,15 lei/kg. 
16.2 Furnizorul se obliga sa mentina pretul ofertat timp de 30 zile de la semnarea 

contractului. 
16.3 Pretul unitar al carburantului din depozit se va actualiza in conformitate cu evolutia 

pietii si legislatiei in vigoare avand urmatoarea structura: A+B+C (A - pret poarta rafinarie; B – 
chletuieli de transport si alte cheltuieli estimate de catre oferta care raman constante pe toata 
perioada de derulare a contractului; C – taxe, accize). Actualizarea pretului se va face prin adresa 
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care se specifica modificarea, pastrand forma de calcul. Se va modifica doar pretul la poarta 
rafinariei (A), celelalte constante (B, C) raman identice cu cele din oferta. 

  
17. Amendamente  
17.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care 
lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului.  

  
18. Întarzieri în îndeplinirea contractului  
18.1 Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/ perioadele în 

care s-a angajat.  
18.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare, 

acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de 
furnizare asumate în contract ori alte documente care fac parte integrantă din contract se face cu 
acordul parţilor, prin act adiţional.  

18.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, 
orice intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi ori/şi 
daune furnizorului.  

 
19. Forţa majoră  
19.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  
19.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  
19.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără 

a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.  
19.4 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.  

19.5 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 plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.   

 
20. Soluţionarea litigiilor  
20.1 Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu 
îndeplinirea contractului.  

20.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul 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 Romania.  

  
21. Limba care guvernează contractul  
21.1 Limba care guvernează contractul este limba română.  
  
22. Comunicări  
22.1 (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.  
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22.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, serviciul postal, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.  
  
23. Legea aplicabilă contractului  
23.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  
  
Părţile au înţeles să încheie azi, 08.09.2017, prezentul contract în 2 (doua) exemplare, unul 

pentru furnizor si unu pentru achizitor.  
Prezentul contract contine un numar de 6 (sase) pagini.  
 

 Achizitor, 
SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE 

TECHIRGHIOL 

Furnizor, 
S.C. VH EXTRA OIL S.R.L.  

Manager, 
ALMASAN Elena-Roxana 
 
 
 
 
 

Administrator, 
HAMPU Viorel 

Director financiar contabil, 
STAN Mariana 
 
 
 
Viza C.F.P. 
LUNGU Florinela 
 
 
 
 
Compartiment Juridic,  
 CASANDRA Ioana 
 
 
 
 




