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TERMENII GENERALI AI CONTRACTULUI DE FURNIZARE PRODUSE 
 
 
I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Art.1 Obiectul contractului priveste cofectionare si vanzarea (exclusiv montajul si transportul) 

usilor de interior/exterior/tehnice, conform dimensiunilor, deschiderilor si modelului de usi stabilite 

de comun acord cu BENEFICIARUL , conform fiselor de comanda anexata .Toate datele de mai 

sus sunt cuprinse in Anexa nr.1 (fisa de comanda), care face parte integranta din prezentul 

contract. Pentru fiecare alta lucrare solicitata de BENEFICIAR, intre parti se va incheia in mod 

obligatoriu un act aditional la prezentul contract, semnat de cele doua parti ale contractului. 

Toate produsele ce fac obiectul contractului raman proprietatea S.C. BETAROM S.R.L pana 

la achitarea in totalitate a valorii stipulate la Art.3. 

Art.2. Executantul se obliga sa realizeze furnizarea produselor, iar Beneficiarul sa o primeasca 
si 

sa plateasca pretul convenit la termenele si in conditiile stipulate in contract. Lucrarea se 

determina in anexele contractului prin cantitate, calitate, sortiment, specificatie, c aracteristici, 

valoare de catre FURNIZOR, conform devizului. 

Art.3. Preturile produselor sunt EX-WORKS (cumparatorul trebuie sa suporte toate 

costurile si riscurile implicate in preluarea bunurilor de la depozitul SC BETAROM SRL). 

 

 
II. VALOAREA CONTRACTULUI 

Art.3. Preturile produselor sunt EX-WORKS (cumparatorul trebuie sa suporte toate costurile si 

riscurile implicate in preluarea bunurilor de la depozitul SC BETAROM SRL). In cazul in care 

furnizorul este implicat indirect sau ofera transportul marfii la beneficiar, furnizorul nu isi asuma 

raspunderea pentru eventualele probleme legate de intarziere. 

 
III. TERMENE DE LIVRARE 

Art.4. Termenul de livrare a comenzii decurge de la data primirii de catre Furnizor din partea 

 Beneficiarului urmatoarele: incasarea avansului stabilit, comanda ferma semnata si stampilata si 

contractul de furnizare produse semnat si stampilat. La termenul de livrare stabilit in contract, 

furnizorul are obligatia de a instiinta beneficiarul ca marfa este pregatita de livrare , urmand ca 

beneficiarul sa faca toate demersurile pentru a o receptiona si achita pretul marfii in maxim 7 zile 

lucratoare de la data instiintarii. In cazul in care beneficiarul doreste amanarea receptiei din 

motivele sale si marfa sa mai ramana in depozitul furnizorului, acesta trebuie sa instinteze 

furnizorul printr-o cerere transmisa in decursul celor 7 zile lucratoare de la data de livrare stabilita  

in contract, si sa achite intreaga valoarea a contractului . Se va incheia un proces verbal de  

custodie pentru marfa ramasa in depozitul furnizorului, pentru maxim 30 de zile, aceasta urmand  

a se livra in maxim 3 zile lucratoare de la data solicitata de beneficiar in cererea transmisa.  

Procesul verbal de custodie se poate prelungi cu acordul furnizorului pentru inca 30 de zile, dar nu  

mai mult de 90 de zile de la termenul de livrare stabilit initial in contract. Daca beneficiarul nu isi  

indeplineste obligatiile mai sus mentionate in perioada de cele 7 zile lucratoare, acesta va suporta  

taxa de depozitare de 0.1% pe zi din valoarea produselor nereceptionate si neachitate. 

 
Receptia produselor 

Art.5. Receptia comenzii se va efectua la ridicarea/livrarea acestora, pe baza de proces 

verbal, semnat de ambele parti. 

Prezenta Beneficiarului este obligatorie la efectuarea receptiei pentru a verifica daca  
 
produsele corespund cu cele comandate de acesta conform fisei de comanda din Anexa 1,   
 
care constituie parte integranta a contractului. 
 
Daca Beneficiarul nu se prezinta la receptia produselor, acestea se considera furnizate, iar in  
 
acest caz Beneficiarul este de acord cu produsele primite si cu calitatea acestora, marfa fiind  
 
considerata livrata. 
 
Art.6. Receptia produselor din partea Beneficiarului fara obiectii si rezerve, echivaleaza cu 

descarcarea Furnizorului si decade pe Beneficiar din dreptul de a invoca ulterior, viciile 

aparente produselor. 

 

 
 

IV. GARANTII 

Art.7. Perioada de garantie a produselor este de 2 ani de zile de la data efectuarii livrarii. 

Furnizorul  raspunde in perioada de garantie pentru calitatea produselor si defectiunilor 

rezultate din culpa sa. Beneficiarul are obligatia sa manipuleze, sa conserve, sa puna in 

functiune si sa utilizeze produsele care fac obiectul comenzii respective in conformitate cu 

instructiunile de utilizare date de Furnizor , care fac parte integranta din prezentul contract. 

Furnizorul nu raspunde pentru defectiunile aparute ca urmare a nerespectarii acestor instructiuni 

de catre Beneficiar. 

 
V. ACTIVITATEA DE ASISTENTA TEHNICA SI SERVICE 

Art.8. Garantia este valabila numai insotita de prezentul contract si curge de la data receptiei. 

Furnizorul poate acorda asistenta tehnica sau service pentru defectiunile care nu-i sunt 

imputabile, aparute  in  perioada  de  garantie  si  post-garantie, la  cererea  expresa  a  

Beneficiarului  si  pe cheltuiala acestuia. 

 
VI. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA 

Art.9. Plata se considera efectuata in momentul creditarii contului SC   BETAROM SRL , cont  

IBAN RO72BUCU2232231806014RON deschis la Alpha Bank Iași. 

Art.10. Beneficiarului are obligatia de a efectua plata pretului produselor in termenele si 

conditiile contractului. Pretul este achitat in LEI. 

Art.11. Beneficiarul are obligatia sa comunice in scris Furnizorului,  in termen de 5 (cinci) zile 

modificarea denumirii, adresei, bancii, contului sau alte date legate de plata lucrarilor. 

Art.12. Produsele ce fac obiectul comenzii prevazute in contract vor ramane in           
proprietatea 

Furnizorului pana la achitarea integrala a valorii acestora de catre 
Beneficiar. 
 

 
VII. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 

Art.13. Beneficiarul se obliga sa asigure toate conditiile privind posibilitatea livrarii comenzii (cai 

de acces in cazul livrarii la domiciliu, precum si ridicarea marfii de la adresa indicata; ridicarea 

acesteia de la sediul firmei, in cazul in care clientul isi asigura transportul). Orice intarziere 

cauzara de neindeplinirea acestei obligatii a Beneficiarului, va duce la decalarea termenelor de 

livrare a comenzii, fara ca Furnizorul sa poarte raspunderea intarzierii in predare sau 

neexecutarii contractului.  Beneficiarul  va  preciza,  sub  semnatura,  caracteristicile  produselor  

comandate, precum  si  modificarile  dimensiunilor  standard  ale  acestora,  sau  orice  alte  

detalii  pe  care  le considera necesare. 

Art.14. Beneficiarul se obliga sa semneze si sa stampileze procesul-verbal de   receptie si la 

terminarea lucrarilor si predarea acestora. In caz de refuz se aplica prevederile Art.5. alineatul 

ultim si Art.6. 

Art.15. Beneficiarul se obliga sa plateasca in termen si cuantumul stabilit pretul contractului plus 

daunele si penalitatile stipulate in contract. 

 
VIII. OBLIGATIILE FURNIZORULUI 

Art.16. Furnizorul garanteaza calitatea produselor oferite, acestea fiind realizate conform 
Normelor 

 

Tehnice ale furnizorilor de elemente 
componente. 

Art.17. Furnizorul va  remedia sau inlocui (daca este cazul) elementele care prezinta deficiente 

de calitate, acoperind cheltuielile aferente, daca defectul nu se datoreaza Beneficiarului. 

Prevederea de la alineatul precedent se aplica numai in cazul achitarii integrale a valorii lucrarii, 

in termenul prevazut in contract. 

 
IX. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

Art.18. Nerespectarea clauzelor si termenelor prevazute in prezentul contract atrage 

raspunderea partii in culpa si obliga la plata daunelor interese si a penalitatilor potrivit clauzei 

contractuale. 
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Art.19. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii,  
 
daca evenimentul si documentele justificative au fost comunicate celeilalte parti in termen de 15  
 
zile(cincisprezece) de la producerea evenimentului, conform Codului Civil. 

 
X. CLAUZA CONTRACTUALA 

Art.20. Partile se obliga reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor 
contractuale. 

Art.21. Beneficiarul este de drept in intarziere in temeiul Art.1079 din Codul Civil la data 

expirarii termenului de plata prevazut la art.9 din prezentul contract, pentru neexecutarea 

obligatiei de plata a pretului si datoreaza daune, in conditiile clauzei contractuale. 

Art.22. Furnizorul raspunde de executarea obligatiilor contractuale asumate, in caz contrar fiind 

obligat la daune interese, potrivit clauzei contractuale. 

Acordul Beneficiarului, expres exprimat, pentru decalarea termenului de livrare a comenzii face 

inoperante daunele morale in sarcina Furnizorului, acesta fiind obligat numai la executarea in 

natura a contractului la noul termen convenit. Renuntarea Beneficiarului la executare in caz de 

intarziere acceptata, fara acordul Furnizorului, atrage raspunderea Beneficiarului pentru daune 

interese, in conditiile contractului. 

Art.23. Nerespectarea clauzelor contractuale atrage pentru partea in culpa penalitati si  daune 

interese de 0.1% pe zi din valoarea contractului. 

Art.24. In cazul renuntarii la produsele comandate, Beneficiarul datoreaza Furnizorului daune 
compensatorii, reprezentand 50% din pretul produselor la care se renunta. 
 

XI. CLAUZE SPECIALE 

Art.25. Prezentul contract, cu privire la pret/daune/pealitati reprezinta titlu executoriu, 
Beneficiarul 

consimtind la aceasta fara a mai fi necesara vreo notificare,art. 19 se aplica 

corespunzator. Art.26. In obligatiile NU  Furnizorului NU sunt incluse unele servicii, cum 

ar fi : 

- transportul (valoarea comenzii este franco deposit Iasi); 

- montajul usilor; 

-  acordarea suportului  tehnic,  respectiv  realizarea masuratorilor pentru  produsele 

comandate; acesta se acorda doar la cererea beneficiarului, care se obliga sa puna la 

dispozitia furnizorului toate conditiile necesare efectuarii masuratorilor; in cazul in care ulterior, 

beneficiarul renunta la comanda produselor pentru care s-a acordat asistenta tehnica, acesta va 

suporta daune conform Art.24. Pentru  aceste servicii, la solicitarea expresa a Beneficiarului, se 

vor intocmi baze de calcul separate, urmand ca diferenta de plata sa se adauge la valoarea 

contractului, in cazul in care nu au fost  calculate in  oferta  de  pret  initiala.  Furnizorul  nu  

raspunde de  felul  in  care   beneficiarul pregateste spatiile in care vor fi folosite produsele 

comandate. 

 
 

XII. DISPOZITII FINALE 

Art.27. Prezentul contract, incheiat cu acordul partilor, reprezinta instrumentul oficial si legal 

dintre cele doua parti partenere in afaceri. 

Art.28. Orice modificare unilaterala contra clauzelor prezentului contract este nula. Modificarile  
 
propuse de una din parti vor trebui notificate celeilalte parti si vor fi valabile numai dupa semnarea  
 
actului aditional. 
 
Art.29. Eventualele litigii intervenite intre parti vor fi rezolvate pe cale amiabila, in caz contrar, partile  
 
convin sa fie de competenta instantelor judecatoresti de pe raza unde este situat sediul central al 

Furnizorului.


