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MODEL DE CONTRACT 
furnizare  

 
 

 
1. Părţile contractante 
Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumita in continuare S.S.H. Hidroserv 
S.A.), în reorganizare, in judicial reorganization, en redressment, cu sediul social în București, 
Sectorul 2, strada Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul București, având număr de Ordine în Registrul Comerțului 
J40/9762/2013 și Cod Unic de Înregistrare 32097794 atribuit în data de 05.08.2013, Tel: +40 37 247 
9405; Fax: +40 37 2479498, e-mail: office@hidroserv.ro, reprezentată prin Administrator Special  
Dl Dan Cosmin TOŞA, desemnat conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 
08.09.2020, sub supravegherea CITR Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara 
Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al 
U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, CIF RO 26171764, desemnată în calitate de administrator judiciar 
in conformitate cu Încheierea din 10.10.2016, pronunţata în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe 
rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă, prin Partener dna Oana Georgiana MUNTEANU, , 
în calitate de ACHIZITOR, 
 

şi 
 

Sectia de Servicii si Reparatii Hidroenergetice Porţile de Fier cu sediul în str. Calea Timişoarei nr. 2,  
Drobeta Turnu Severin, cod poştal 220112, Jud. Mehedinţi, telefon 0756/091209, fax 0252/310753, 
cont bancar RO11BRMA0999100087496712, deschis la Banca Românească, reprezentată legal prin 
dl. Iulian BĂRBOIANU, Manager secţieîn calitate de BENEFICIAR-DERULATOR, pe de o parte 
 

 şi 
 

S.C. ......................., cu sediul în ................., str. ................. nr. ... sector ..., telefon ......, fax .........., 
număr de înmatriculare J..../....../......., cod de înregistrare fiscală RO......., , cont 
RO............................, deschis la ................, reprezentată prin .......... , în calitate de FURNIZOR, pe de 
altă parte, 
 

au convenit semnarea prezentului contract . 
 
2. Definiţii 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
contract de furnizare – 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 – echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza in legatura cu 
serviciile prestate conform contractului; 
origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când 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 interpreati conform INCOTERMS 2000 – Camera Internationala de Comert (CIC). 
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forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului si care face imposibila 
executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare  
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta 
majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, 
face extreme de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 În 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 
specifica în mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului 
4.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vânda si sa livreze ”Lotul I Celule 6kV si Bare 
capsulate, Lotul II Dulapuri 0,4kV” (cod CPV: 31682310-6 Sisteme de distribuţie – Lotul I),  (cod 
CPV: 31214500-4 Tablouri electrice – Lotul II) 
 4.2 Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit în 
prezentul contract. 
 
5. Pretul contractului 
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului este : 
-  pentru Lot nr. 1 de ………………….. RON/EURO fara TVA , la care se adauga …………………..RON/ EURO 
valoarea TVA.  
-  pentru Lot nr. 2 de ………………….. RON/EURO fara TVA, la care se adauga …………………..RON/ EURO 
valoarea TVA.  
5.2 Euro va fi calculat la cursul BNR din ziua publicării pe site-ul SSH Hidroserv a anunțului de 
participare la procedura de achiziție. Acest curs va rămâne ferm pe toată perioada desfășurării 
procedurii de achiziție și pe toată perioada de derulare a contractului de furnizare. 
 
6. Durata contractului 
6.1 Durata prezentului contract este de 6 luni de la semnare de ambele parti, cu posibilitatea 
prelungirii,  prin act aditional. 
 
7. Executarea contractului 
7.1 Executarea contractului începe dupa semnarea contractului de ambele parti si constituirea 
garantiei de buna executie conform art. 12.1. 
 
8. Documentele contractului 
8.1 Documentele contractului sunt:  
a) Copia propunerii financiare şi propunerii tehnice;  
b) Copia Caietului de Sarcini nr. R5758/08.04.2021. 
c) Scrisoarea de garanţie bancară în original/orice alt instrument de garantare emis în condiţiile legii 
de o societate bancarã sau de o societate de asigurãri, în original/ sau OP, pentru garanţia de bună 
execuţie.  
 
9. Obligatiile principale ale furnizorului 
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9.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
oferta finaciară şi propunerea tehnică.  
9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la datele prevăzute în prezentul contract, în condiţia 
Franco Depozit Achizitor Secţia Portile de Fier a SSH HIDROSERV SA – la  Punctul de lucru Porţile de 
Fier I, Drobeta Turnu Severin, Calea Timişoarei nr. 2, Jud. Mehedinţi. 
Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cererii de ofertă întocmită de către achizitor. 
9.4 Furnizorul se obligă să respecte prevederile actelor normative referitoare la protecţia mediului in 
vigoare. 
9.5 Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva 
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de 
termenul comercial de livrare convenit, până la recepţia produselor la Achizitor 
9.5 Furnizorul se angajează să păstreze confidenţialitatea informaţiilor furnizate de Client, precum 
şi a celor privind tranzacţiile efectuate cu acestea şi stocate în sistem, cu excepţia celor destinate 
prevenirii fraudelor sau în cazul solicitărilor formulate de către autorităţile legal abilitate 
 
 
10. Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1 Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 
prezentul contract. 
10.2  Achizitorul va efectua plata preţului produselor contractate conform art.4, în lei la curs BNR al 
EURO din ziua publicării pe site-ul SSH Hidroserv SA a anunțului de participare la procedura de 
achiziție, prin OP în termen de 60 zile de la data facturii.  
Factura va fi acceptată la plată numai împreună cu Nota de Intrare Recepţie (NIR-ul) a produselor, 
semnată de către reprezentanţii achizitorului. 
10.3 Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 
 
 
11. Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligatiilor 
11.1  În cazul în care, din vina sa exclusiva, Furnizorul nu reuseste sa-si îndeplineasca obligatiile 
asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati 0,03% din 
valoarea marfii comandate si nelivrate, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva 
a obligatiilor. Valoarea penalităţilor percepute nu poate depăşi valoarea sumei asupra căreia sunt 
calculate. Achizitorul va comunica Furnizorului, in scris, penalitatile de intarziere ce urmeaza a fi 
percepute/Debitul se considera drept de intarziere fara notificare prealabila. 
11.2 În cazul în care Achizitorul nu îsi onoreaza obligatiile în termenul contractual, atunci Furnizorul 
are dreptul de a solicita ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,03% pe zi de intarziere din suma de 
plata scadenta conform termenului stabilit la art.10.2, si neefectuata. Valoarea penalităţilor 
percepute nu poate depăşi valoarea sumei asupra căreia sunt calculate. Furnizorului va comunica, 
in scris, Achizitorului penalitatile de intarziere ce urmeaza a fi percepute/Debitul se considera drept 
de intarziere fara notificare prealabila. 
11.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, în mod 
culpabil şi repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a 
pretinde plata de daune-interese. 
11.4  Achizitorul îsi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma  intra in procedura de reorganizare, 
conform procedurilor legale sau da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau 
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sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul 
de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data 
denuntarii unilaterale a contractului. 
 
 
 
 

Clauze specifice 
 

12. Garantia de buna executie a contractului 

12.1  Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului în cuantum de 10 % 
din valoarea fara TVA a contractului, adica suma de …………………. RON/EURO pentru perioada de 
derulare a contractului.  
Modul de constituire a GBE poate sa fie  printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de 
o societate bancară ori de o societate de asigurări,  sau OP şi se vor depune in termen de 5 zile de la 
semnarea contractului,  în original si care devine anexă la contract  
12.2  Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce furnizorul a facut 
dovada constituirii garantiei de buna executie. 
12.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita 
prejudiciului creat, daca furnizorul nu îsi îndeplineste nu îsi executa, executa cu întârziere sau 
executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei 
pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru 
furnizorului, precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate. 
12.4  Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie în termen de 14 zile de la data 
întocmirii procesului verbal de recepţie finală (PIF = punere în funcţiune) a produselor care fac 
obiectul contractului, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei sau dacă nu 
s-a convenit altfel prin contract. 
12.5 Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului. 
 
13. Receptie, inspectii si teste 
13.1  Achizitorul are dreptul de a inspecta şi de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor 
cu specificaţiile solicitate  
13.2 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie 
privind produsele livrate. 
13.3 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Furnizorului produsele reclamate pentru 
expertizare. 
13.4  La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia să răspundă solicitării Achizitorului 
în termen de maxim 48 de ore (maxim 96 ore pentru situaţia în care condiţiile meteorologice sunt 
nefavorabile unei deplasări) pentru constatarea defecţiunilor şi stabilirea unei modalităţi de 
rezolvare a acesteia, fie prin înlocuirea produsului fie prin stabilirea modalităţilor de rezolvare a 
defectului. 
13.5 Furnizorul are obligaţia ca în perioada convenită cu Achizitorul şi fără costuri suplimentare 
pentru Achizitor, să remedieze defecţiunile/neconformităţile apărute (cu excepţia celor datorate 
exploatării necorespunzătoare) sau să  înlocuiască produsul cu unul nou. 
13.6  Prevederile de la punctele 13.2 – 13.5 nu il vor absolvi pe Furnizor de asumarea si a celorlalte 
obligatii prevazute in contract. 
 
14. Ambalare si marcare 
14.1 Furnizorul are obligatia de a ambala produsele, în asa fel încât sa ajunga în buna stare la 
destinatia finala. 
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15. Livrarea si documentele care însotesc produsele 
15.1  Furnizorul se obligă să livreze produsele la destinaţia finală şi anume la Secţia Portile de Fier a 
SSH HIDROSERV SA – la  Punctul de lucru Porţile de Fier I, Drobeta Turnu Severin, Calea Timişoarei 
nr. 2, Jud. Mehedinţi în termen de max. 12 săptămâni de la data semnării contractului de către 
ambele părți semnatare.  
15.2 La expedierea produselor furnizorul are obligaţia de a comunica în scris (prin fax) Achizitorului 
datele de expediere, numărul contractului, descrierea produsului, cantitatea, locul de încărcare, 
mijlocul de transport şi numele delegatului. 
15.3  Pentru livrare, Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care însoţesc produsele: 
a) avizul de însoţire/factura fiscală; 
b) declaraţia de conformitate; 
c) certificatul de garanţie; 
d) certificat de atestare a calităţii emis de furnizor; 
e) buletin de încercări; 
f) Carte tehnică (care va conţine instrucţiuni privind condiţiile de montaj, probe, întreţinere, 
specificaţii privind manipularea, depozitarea şi exploatarea corectă, conform prescripţiilor 
producătorului şi legislaţiei în vigoare, etc.) şi vor fi transmise în original plus traduceri în limba 
română (dacă este cazul); 
15.4 Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face prin semnarea de 
primire de către reprezentantul autorizat al Achizitorului, pe documentele emise de Furnizor pentru 
livrare. 
15.5 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
menţionate la art. 13.1. – 15.4. pentru produsele/cantităţile ce fac obiectul prezentului contract. 
 
16. Perioada de garantie acordata produselor 
16.1  Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi şi nefolosite, 
fabricate în anul curent sau anul anterior. De asemenea, Furnizorul are obligaţia de a garanta că 
produsele nu vor avea defecţiuni de concepţie, de material sau de fabricare şi va corespunde din 
toate punctele de vedere cerinţelor specificate prin prezentul contract  şi că acestea vor funcţiona 
în condiţii normale. 
16.2 Perioada de garanţie tehnică acordată produselor de către Furnizor este de 24 luni de la PIF, 
dar nu mai mult de 36 de luni de la emiterea facturii fiscale de livrare. 
16.3 Achizitorul are dreptul de a notifica Furnizorului, în scris, în termen de 48 de ore de la 
constatare, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 
16.4 (1) La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia să răspundă solicitării 
Achizitorului în termen de maxim 48 de ore (maxim 96 ore pentru situaţia în care condiţiile 
meteorologice sunt nefavorabile unei deplasări) pentru constatarea defecţiunilor şi stabilirea unei 
modalităţi de rezolvare a acesteia, fie prin înlocuirea produsului fie prin stabilirea modalităţilor de 
rezolvare a defectului. 
(2) Furnizorul are obligaţia ca în perioada convenită cu Achizitorul şi fără costuri suplimentare 
pentru Achizitor, să remedieze defecţiunile/neconformităţile apărute (cu excepţia celor datorate 
exploatării necorespunzătoare) sau să  înlocuiască produsul cu unul nou. 
16.5 Produsele care în timpul perioadei de garanţie le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o 
nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.  
16.6 În cazul în care Furnizorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile (înlocuire cu produs nou/remediere 
neconformităţi) Achizitorul este îndreptăţit să calculeze şi să solicite Furnizorului daune-interese, 
conform legii. Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de 
fabricaţie care apar în perioada de funcţionare standard chiar dacă perioada de garanţie a trecut. În 
cazul apariţiei unor deficienţe repetate dupa expirarea perioadei de garanţie, Achizitorul va solicita 
prezenţa unui delegat al furnizorului pentru analizarea cauzelor şi stabilirea măsurilor de 
remediere.  
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17. Ajustarea pretului contractului 
17.1 Pentru produsele livrate, plata datorată de Achizitor către Furnizor este cea prevăzută la art. 5 
din contract. 
17.2 Preţul contractului este stabilit în RON/EURO şi nu se actualizează, rămâne ferm pe toata 
durata de valabilitate a contractului. 
 
18. Amendamente 
18.1 Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza 
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data încheierii 
contractului. 
 
19. Întarzieri în îndeplinirea contractului 
19.1 Furnizorul are obligatia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele în care s-a 
angajat. 
19.2 Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respecta graficul de livrare, acesta are 
obligatia de a notifica, în timp util, achizitorului modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate 
în contract, ori alte documente care fac parte integranta din contract, se face cu acordul partilor 
prin act aditional. 
19.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice 
intârziere în indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati ori/si daune 
furnizorului. 
 
20. Cesiunea 
20.1 Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa 
obtina, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin contract. 
 
21. Forta majora 
21.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
21.2 Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza. 
21.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia. 
21.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 
si în mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care îi stau la dispozitie în vederea 
limitarii consecintelor. 
21.5 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 încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
22. Solutionarea litigiilor 
22.1 Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neîntelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu 
îndeplinirea contractului. 
22.2 Daca, dupa 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa 
rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania. 
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23. Caracterul confidenţial al contractului 
23.1 (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 
persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de 
derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

 (2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se 
va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 
contractului. 
23.2 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă 
parte contractantă; sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau 

 c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 
24. Limba care guverneaza contractul 
24.1 Limba care guverneaza contractul este limba româna. 
 
25. Comunicari 
25.1  (1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa 
fie transmisa în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât si în momentul 
primirii. 
25.2 Comunicarile între parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii în scris a primirii comunicarii. 
 
26. Legea aplicabila contractului 
26.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Partile au înteles sa încheie azi ............. prezentul contract în 3 (trei) exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte.  
 
           
    Achizitor,                                                                                           Furnizor, 
  
S.S.H. HIDROSERV S.A 


