
Contract de furnizare 

nr.  7  data  t 

Preambul 
In temeiul Legii 98/2016 s-a incheiat prezentul contract de furnizare , intre 

Administratia Nationala " Apele Romane "- Administratia Bazinala de Apa Jiu , cu sediul in 
Craiova, Str. Nicolae Romanescu, nr. 54, telefon: 0251.42.66.55, fax: 0251.427.597,cont nr. 
R063TREZ291502201X017172, deschis Ia Trezoreria Craiova, cod inregistrare fiscal RO 23886365 
legal reprezentata prin Mann TALAU - Director si Ec. Tonica Cristian - Director Economic in 

calitate de achizitor, pe de o parte 

S.C. NOVATEX SOLUTIONS S.R.L., cu sediul in 1. Oradea, str. Borsului, nr. 38 X, tel: 
0727.830.115, e-mail: bucuresti@novatex.ro  nr. de inmatriculare J5/1260/2002, C.U.I. 
R015087634, cont nr. R015TREZ0765069XXX018310 deschis la Trezoreria Oradea, legal 
reprezentata prin d-na Angela Tebies Director General— In calitate de furnizor, pe de altã parte 
2.1 - In prezentul contract urmätorii termeni vor fi interpretai astfel: Administrator, In calitate de 
furnizor, pe de altä parte. 
2. Definitii 
a. contract - reprezintä prezentul contract i toate Anexele sale. 
b. achizitor ci furnizor - pä4ile contractante, aa cum sunt acestea numite In prezentul contract; 
c. prejul contractului - preul plätibil furnizorului de cätre achizitor, in baza contractului, pentru 
Indeplinirea integrala i corespunzätoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; 
d.produse - Geocontainer tip LC 600, cuprinse In anexa/anexele la prezentul contract, pe care 
furnizorul se obliga, prin contract, sa le fumizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, 
cum ar fi transportul. asistenta tehiiicã In perioada de garanie, i once alte asemenea ob1igaii care 
revin furnizorului prin contract; 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin 
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majorã i esentiala  a componentelor rezultã un produs 
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bazä, prin scop sau prin 
utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctã de nationalitatea 
furnizorului. 
g. destinaliefinalã - locul unde fumizorul are obligaia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreai conform 1NCOTERMS 2000 - Camera 
Internationala de Come4 (CC). 
i. foi(a nlajorã - un eveniment mai presus de controlul pä4ilor, care nu se datoreazä greelii sau 
vinci aceStora, care nu putea fi prevä.zut la momentul Incheierii contractului §i care face imposibilä 
executarea i, respectiv, Indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: räzboaie, 
revolu;n, incendii, inundatn sau once alte catastrofe naturale, restrict!i apàrute ca urmare aunei 
carantine, embargou, enumerarea neflind exhaustivã ci enunciativä Nu este considerat fjflajOr 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, thrã a crea o imposibilitate de executare4ce exttp1'\ 
de costisitoare executarea ob1igaii1or uneia din pä4i; 	 : ( 
i. zi - zi calendaristicä; an - 365 de zile.  



3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau once referire La zile reprezintä zile calendaristice daca flu se specificä 
In mod diferit. 

Clauze obligatorii 
4. Obiectul principal al contractului 
4.1 - Furnizorul se obliga sä furnizeze, respectiv sä vândä, Geocontainere tip LC 600 In perioada de 
valabilitate a contractului, produsele definite in prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere §i sã plateasca pretul  convenit in 
prezentul contract. 
5. Preul contractului 
5.1 Pretul contractului, respectiv preul produselor livrate este de 28.513,80 lei la care se adauga TVA 
in valoare de 5.417,62 Id. 
6. Durata contractului 
6.1 - Durata prezentului contract este de 20 zile de la data semnarii de ambele parti. 
6.2. Prezentul contract inceteazä sa producã efecte dupa 20 zile de la semnare. 
7. Documentele contractului 
7.1 - Documentele contractului sunt: 

- propunerea tehnicä 
- propunerea financiarä 
- Anexa nr. 1 la contract 

8. Obligaiile principale ale furnizorului 
8.1.-Furnizorul se obligä sa furnizeze produsele la standardele §i sau performanele prezentate in 
propunerea tehnicA. 
8.2.-Fumizorul se obliga sä furnizeze produsele In termen de 20 zile de la data semnarii contractului 
Si transmiterii comenzii. 
8.3 -Furnizorul se obliga sa despagubeascä achizitorul impotriva oricàror: 

i) reclamatii i aciuni In justiie, ce rezultA din Incälcarea unor drepturi de proprietate 
intelectualä (brevete, nume, märci Inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau In legatura cu produsele achizi;ionate, i 

ii)daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de once naturä, aferente, cu exceptia  situatiei In 
care o astfel de Incälcare rezultã din respectarea caietului de sarcini Intocmit de cätre 
achizitor. 

9. Obligaiile principale ale achizitorului 
9.1 - Achizitorul se obliga sä recepioneze produsele In termenul convenit. 
9.2 - Achizitorul are obligaia de a efectua plata cätre furnizor in termenul convenit de la 
emiterea facturii de cãtre acesta, adicä In maxim 30 de zile, functie de valoarea alocatiilor primite 
de La ordonatorul principal de credite si termenul la care se primesc acestea. 
9.3 - Dacä achizitorul nu onoreazã facturile In termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite 
atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor i de a beneficia de reactualizarea sumei de 
plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a p1äii. Imediat dupã ce achizitorul Ii onoreazä 
obligaiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil. 
10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
10.1 - In cazul In care. din vina sa exclusivä, furnizorul nu reuete sä-i indeplineasca q4igatile 
asumate prin contract atunci achizitorul este indrepth4it de a deduce din preul contraCXului Q 
dobanda penalizatoare o cotä procentualä de 0,01% din preu1 contractului, pentru fiecre z cle 
intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 	 ; 



10.2 - In cazul In care achizitorul flu onoreazã facturile dupã expirarea perioadei convenite, 
atunci acesta are ob1igaia de a pläti, ca dobânda penalizatoare o cotä procentualä de 0,0 1 % din 
plata neefectuatã, pentru fiecare zi de intarziere, pana La indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
10.3 - Nerespectarea ob1igaiilor asumate prin prezentul contract de cätre una dintre pä4i, In 
mod culpabil i repetat, da dreptul párii lezate de a considera contractul de drept reziliat i 
de a pretinde plata de daune - interese. 
10.4 - Achizitorul Ii rezerva dreptul de a renunta oricând la contract, printr-o notificare scrisã 
adresatä prestatorului th.rä nici o compensatie,  dacã acesta din urmä da faliment, cu conditia 
cã aceastä renuntare  sä nu prejudicieze sau sã afecteze dreptul La aciune sau despagubire 
pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzãtoare 
pentru partea din contract executatä pânä La data denuntärii  unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 
11. Recepie, inspecii i teste 
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta i/sau testa produsele pentru a 
verifica conformitatea br cu specificaii1e din anexalanexele la contract. 
11.2 - Achizitorul are obligaia de a notifica, In scris, furnizorului, identitatea reprezentanilor sãi 
Imputernicii pentru efectuarea recepiei, testelor i inspectiilor. 
11.3 - Inspecii1e i testele din cadrul recepiei se vor face la destinatia finalA a produselor. 
11.4 - Dacà vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaiilor, achizitorul are 
dreptul sa ii respingä, jar furnizorul are obligaia, thrã a modifica preul contractului: 

a) de a Inlocui produsele refuzate, sau 
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificaiilor br 

tehnice. 
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa i, daca este necesar, de a respinge, flu va fi limitat 
sau amãnat datoritã faptului cã produsele au fost inspectate i testate de furriizor, cu sau fàrã 
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrärii acestora La destinatia finalä. 
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4. flu ii vor absolvi pe fumizor de obLigaia asumärii garaniibor 
sau altor obligaii prevazute In contract. 
12. Ambalare §i marcare 
12.1 - (1) In cazul ambalärii greutaiLor i volumebor in formä de cutii, furnizorul va lua in considerare, 
unde este cazul, distanta mare pâna la destinatia finalã a produselor i absena facilitatilor de 
manipulare grea In toate puncteLe de tranzit. 
12.2 - Ambalarea, marcarea §i documentatia din interiorul säu din afara pachetelor va respecta strict 
cerintele ce vor fi special preväzute In contract, inclusiv cerintele suplimentare. 
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum §i toate materialele necesare protectiei 
coletebor ramân In proprietatea achizitorului. 
13. Livrarea i documentele care însotesc  produsele 
13.1 - Furnizorul are ob1igaia de a livra produsele La magazia centrala a achizitorului str. Pelendava, 
nr. 31, loc. Craiova, jud. Dolj, respectând termenul comercial stabilit; 
13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaia de a comunica, in scris, atat achi4tcilüi 
cat i, dupa caz, socletatil de asiguräri, datele de expediere, numarul contractului, decriere 
produsebor, cantitatea, locul de Incarcare i bocul de descärcare. 
(2) Fumizorul va transmite achizitorului documentebe care insotesc  produsele: 
- avizul de insotire a marfii 
- factura fiscala 
- certificatul de garantie 
- declaratia de conformitate 



13.3 - Certificarea de cätre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face pe 
baza avizului de livrare, prin semnarea de primire de cãtre reprezentantul autorizat al acestuia, pe 
documentele emise de furnizor pentru livrare. 
14.4 - Livrarea produselor se considerä incheiatä In momentul In care sunt indeplinite prevederile 
clauzelor la recepia produselor. 
14. Asigurari 
14.1 - Furnizorul are obligaia de a asigura complet produsele furnizate prin contract Impotriva 
pierderii sau deteriorärii neprevãzute la fabricare, transport, depozitare i livrare, In functie  de 
termenul comercial de livrare convenit. 
15. Servicii 
15.1 - Pe lânga furnizarea efectivã a produselor, furnizorul are obligaia de a presta §i serviciile 
accesarii fumizrii produselor, frä a modifica pretul  contractului. 
16. Perioada de garanie acordatä produselor 
16.1 - Furnizorul are obligaia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, 
de ultimã generaie §i incorporeaza toate imbunätätirile recente In proiectare i structura materialelor. 
De asemenea, furnizorul are obligaia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor 
avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepia cazului când 
proiectul *i/sau materialul e cerut In mod expres de cätre achizitor) sau oricàrei alte actiuni  sau 
omisiuni a furnizorului §i ca acestea vor functiona  in conditii normale de functionare. 
16.2 - (1) Perioada de garanie acordatä produselor de cätre furnizor este cea declaratä In propunerea 
tehnicä. 
(2) Perioada de garanie a produselor Incepe de la data livrarii acestora Si se incheie la data punerii 
in opera. 
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, In scris, once plângere sau reclamatie 
ce apare In conformitate cu aceastä garanie. 
16.4 - La primirea unei astfel de notificäri, furnizorul are ob!igaia de a remedia defectiunea sau de a 
inlocui produsul in perioada convenitä, fàrã costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, In 
timpul perioadei de garanie, le Inlocuiesc pe cele defecte, beneficiazä de o nouä perioada de garanie 
care curge de la data inlocuirii produsului. 
16.5  - Dacä furnizorul, dupä ce a fost Intiintat, flu reuete sä remedieze defectul in perioada 
convenitä, achizitorul are dreptul de a lua mäsuri de remediere pe riscul i spezele furnizorului i thrä 
a aduce nici un prejudiciu oricäror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fatä  de furnizor prin 
contract. 
17. Incetarea contractului 
17.1 - Prezentul contract Inceteazã prin ajungerea la termen, prin executarea, de cätre ambele pä4i a 
tuturor ob!igaii!or ce le revin conform contractului, prin acordul pa4ilor sau ca urmare a dispari4iei, 
f.rä vina nici uneia dintre pári, a unui element esential al contractului, astfel cum acesta este definit 
In legis!aia ap!icabi!ä. 
17.2 - Achizitorul poate rezilia prezentul contract de prestare cu efecte depline (de jure) dupã 
acordarea unui preaviz de 5 zile furnizorului, thra necesitatea unei alte formalitati §i frä interventia 
vreunei autoritati sau instante de judecatã, In oricare dintre situatiile urmãtoare, dar nelimitându-se la 
acestea: 
a) Furnizorul flu furnizeaza produsele conform cu prevederile prezentului contract; 
b) Furnizorul refuzã sã ducA !a Indephnire comenzile sau instructiunile emise de cãtre Achizi 
d) In cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedurä de acordare a unei finantäri din bu,jtiftE 
furnizorul a fost dec!arat cu!pabil de Incãlcarea gravä a contractului ca rezu!tat a! niecutaw 	\, 

ob!igaii1or sale contractua!e; 	 ...\ 



e) are bc once modificare organizaionala care implicä o schimbare cu privire La personalitatea 
juridicä, natura sau controlul achizitorului, cu exceptia  situatiei In care asemenea modificäri sunt 
inregistrate Intr-un act aditional la prezentul contract; 
f) aparitia oricärei alte incapacitäi legale care sä Impiedice executarea prezentului contract; 
g) furnizorul a intrat In faliment ca urmare a hotärârii pronuntate de judecätorul-sindic. 
17.3 - (1) Achizitorul Ii rezervã dreptul de a denunta unilateral contractul In cel mult 5 Ale de La 
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevázute la data incheierii contractului i care conduc: 
a) la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi 
contrara interesului public; 
b) la imposibilitatea derulärii prezentului contract, motivat de aparitia unor conjuncturi economice 
care determinã imposibilitatea Indeplinirii obligaii1or contractuale; 
(2) Dreptul de denunare unilateralä a contractului din partea achizitorului este valabil si pentru 
situatia sistarii alocãrii resurselor financiare pentru indeplinirea prezentului contract. 
(3) In cazul prevazut mai sus furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 
partea din contract indeplinita pana la denuntärii  unilaterale 
18. Ajustarea preu1ui contractului 
18.1 - Pentru produsele livrate, plaile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate In 
propunerea financiarä, anexä La contract. 
18.2 - Pre;ul contractului nu se ajusteazä. 
19. Amendamente 
19.1 - Pä4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzebor contractului, prin act aditional, numai In cazul apariiei unor circumstane care lezeazä 
interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi preväzute la data incheierii 
contractului. 
20. Intarzieri In indeplinirea contractului 
20.1 - Furnizorul are obligaia de a Indeplini contractul de furnizare In perioada/perioadele de 
valabilitate a acestuia. 
20.2 - Dacä pe parcursul Indeplinirii contractului, fumizorul flu respectä termenul de livrare sau de 
prestare a serviciilor, acesta are obligaia de a notifica, In timp util, achizitorului; modificarea 
datei/perioadelor de furnizare asumate se face cu acordul pa4ilor, prin act aditional. 
20.3 - In afara cazubui In care achizitorul este de acord CU 0 prelungire a termenului de executie, once 
intârziere In indeplinirea contractului dã dreptul achizitorului de a sobicita penabitäi furnizorubui. 
21. Cesiunea 
21.1 - Furnizomb se obliga sä flu transfere total sau partial obligaiile asumate prin contract, farã sa 
obinä, In preababil, acordul scris al achizitorului. 
21.2 - Cesiunea flu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garania sau once alte 
obbigaii asumate prin contract. 
22. Forta  majorä 
22.1 - Forta majorä este constatatã de o autoritate competentä. 
22.2 - Forta majorä exonereazä pa4ile contractante de indeplinirea obligaiibor asumate prin prezentul 
contract, pe toatA perioada In care aceasta actioneaza. 
22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatã In perioada de actiune  a  fortei  majore, dar thrä a 
prejudicia drepturile ce ii se cuveneau parilor pânä la apariia acesteia. 
22.4 - Partea contractantã care invocä fo4a majorä are obligaia de a notifica celeilalte pari, imediat 
i In mod complet, producerea acesteia §i sã ia once másuri care ii stau la dispozi%ie In vederea bimitärn 

consecintelor. 
22.5 - Dacä forta majorã actioneaza  sau se estimeazä cà va actiona  o perioadã mai mar,e1_ 
fiecare parte va avea dreptul sà notifice celeilalte pà4i incetarea de pun drept a prezentti1,34 contrt, 
frä ca vreuna din pa4i sã poatä pretinde celeilalte daune-interese. 



Director General,  \760I2OQ, 

Angela Te 

4 	 015O 1 ;'c 

Director Tf nic. 	A- 

Ing. Cristia ulescu 

23. Solutionarea litigiilor 
23.1 - Achizitorul §i furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilä, prin tratative 
directe, once neIntelegere sau disputã care se poate ivi Intre ei in cadrul sau In legatura cu Indeplinirea 
contractului. 
23.2 Dacä, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul §i furnizorul flu reuesc sã 
rezolve in mod amiabil o divergena contractualä, fiecare poate solicita ca disputa sä se solutioneze, 
de cätre instantele judecátoreti din Romania. 
24 Limba care guverneazã contractul 
24.1 - Limba care guverneazã contractul este limba românä. 
25. Comunicãri 
25.1 - (1) Once comunicare Intre pà4i, referitoare la Indeplinirea prezentului contract, trebuie sä fie 
transmisä In scris. 
(2) Once document scris trebuie inregistrat atât In momentul transmiterii cat i In momentul primirii. 
25.2 - Comunicärile Intre pä4i se pot face §i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmärii In scris a primirii comunicàrii. 
26. Legea aplicabilà contractului 
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Pä4ile au Inteles  sa Incheie azi 19.05.2022 prezentul contract in douä exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 

Achizitor, 
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ANEXA NR. 1 

La contractual nr. . .3 	/ /Y  

Nr. 
Crt. 

DENUMIRE Specificatii tehnice UM Cant. 
P.0 
tel 

Vat. 
tel 

GEOCONTAINER LC 600 

-Dimensiuni 1.45 x 2.38 m. 
-Geotextil netesut, tip sacosa 
din polipropilena 100%, 
greutatea geotextilului - 600 

gr/mp 

buc 372 

76,65 28.5 13,80 

Total lei fara TVA 28.513,80 
Total tel cu TVA 19% 33.931942 

Achizitor, 	 Furnizor, 

A.N. "APELE ROMANE" 
	

S.C. NOVATEX SOLUTIONS SRL 
Administratia Bazinata de Apa Jiu Craiova 

Serv. A.M.L.S. 
Sing.Cruceru Costinel 


