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          CONTRACT CADRU DE  FURNIZARE MARFA 

 

Nr. ... din data de......./2011 
 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

S.C. MAXIS CELL  S.A. cu sediul in Bucuresti, 
Str .Duzilor, nr.1, Corp B,  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub 
nr.J40/10940/2007, cod fiscal nr. R021875963, avand contul 
nr.RO07BTRL04401202E685081XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA 
SUCURSALA OBOR, reprezentata de POPESCU FLORIN , cu functia de  
ADMINISTRATOR, denumita, in continuare Furnizor. 

 

si 

 

S.C..……………….. cu sediul in …………………………… 
……………………………….  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub 
nr………………………….., cod fiscal nr. R………….., avand contul nr 
………………………………………., deschis la …………………………….. 
reprezentata de ………………………….. cu functia ……………………….., denumita, 
in continuare Cumparator. 
 
au convenit sa incheie prezentul Contract de Furnizare Marfa, cu respectarea 

urmatoarelor clauze : 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
2.1. Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de marfuri de catre  

S.C.  MAXIS CELL SA in calitatea sa de Furnizor catre ………………………….. in 
calitatea sa de Cumparator. 
2.2. Produsele ce urmeaza a fi comercializate in temeiul prezentului contract sunt : 

a. Produse preplatite COSMOTE 
      b.  Produse preplatite ORANGE 
      c.  Produse preplatite VODAFONE 
      d.  Produse preplatite ROMTELECOM 
       e.  ............................................................ 

 f.  ............................................................... 
2.3. Operatiunile efective de vanzare-cumparare se vor desfasura in temeiul comenzilor 
emise de cumparator urmate de livrarea produselor, cu respectarea intocmai a 
dispozitiilor prezentului contract. 
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III. DURATA CONTRACTULUI 

 
3.1. Prezentul Contract intra in vigoare de azi 18.02.20010.(data semnarii sale) si pana la 
data de 18.02.2011. 
3.2. Contractul se prelungeste prin tacita reconductiune pe perioade succesive de 1 an, 
daca inainte de 25 ianuarie ale fiecarui an partile nu isi notifica, conform procedurii 
prevazute la capitolul XII. 
3.3. In situatia in care semnarea nu este simultana, data intrarii in vigoare este data 
aplicarii ultimei semnaturi.  

 
IV. PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA  

 

4.1. Pretul fiecarui produs poate fi modificat de catre furnizor cu o informare prealabila a 
cumparatorului. 
4.2. Pretul este diferentiat pe categorii de marfuri, exprimat in RON si / $ sau euro  , 
conform ofertelor de preturi tiparite sau trimise prin posta electronica sau fax, calculat in 
lei conform anexei 1. 
4.3. La stabilirea pretului de vanzare al fiecarui produs se vor avea in vedere si 
discounturile acordate de Furnizor, Cumparatorului prin raportare la evolutia pietei, 
preformantele Cumparatorului si politica de piata a Furnizorului. 
4.4. Plata produselor se va face in lei in contul bancar al Furnizorului. 

4.5. Plata se va efectua cu FILA CEC  la termen in contul S.C. Maxis Cell SA, acesta 
fiind trecut pe facturile fiscale in baza carora se livreaza marfa.  
Pentru aceasta S.C. Maxis Cell  SA pune la dipozitie urmatoarele conturi bancare : 

                               - Banca Transilvania          - RO07BTRL04401202E68508XX 
4.6. Termenul de plata maxim este de 7 zile calendaristice de la receptia marfii de catre 
Cumparator asa cum este stipulat si pe factura de livrare. 
4.7. Obligatia de plata a Cumparatorului se considera a fi executata la momentul 
confirmarii de catre banca, a creditarii contului Furnizorului cu suma ce reprezinta pretul 
convenit. 
 

  

V. COMANDA SI LIVRAREA 

 

5.1. Cumparatorul  va comunica Furnizorului comanda prin e-mail sau fax cu semnatura 
persoanei abilitate de a efectua comenzi si stampila firmei.  Comanda Cumparatorului 
trebuie sa fie ferma si sa contina toate elementele de identificare ale fiecarui produs ce se 
doreste a fi achizitionat. Furnizorul nu isi asuma nici o raspundere pentru comenzile 
realizate de persoane neautorizate de Cumparator, aceste comenzi fiind considerate 
valabile in temeiul prezentului contract urmand consecintele de rigoare. 
5.2. Pe baza elementelor precizate in comanda si in limita stocului diponibil, Furnizorul 
va emite Cumparatorului factura fiscala. 
5.3. Livrarea produselor se va face pe baza facturii fiscale eliberate de Furnizor. 
5.4. Livrarea se va face in termen de 24 ore de la primirea comenzii pe mail sau fax . 
Livrarea se poate efectua, in functie de optiunea Cumparatorului, dupa cum urmeaza : 
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a. Pentru persoanele juridice care au sediul in alta localitate, livrarea marfii 
se va efectua: 

1. prin servicii specializate ca : Cargus, Fan Curier, cu confirmari de 
primire pentru SC Furnizoare etc. situatie in care beneficiarul isi asuma 
intreaga raspundere asupra marfii din momentul in care aceasta este 
predata de catre Furnizor reprezentantului unuia din serviciile de 
transport enumerate mai sus. Totodata beneficiarul va stabili daca este 
sau nu cazul declararii valorii coletului adica transportul se efectueaza 
cu asigurare sau fara asigurare.  

2. In Bucuresti livrarea se va face la sediul cumparatorului sau la sediul 
Furnizorului. 

3. orice combinatie intre variantele de mai sus, cu specificarea modalitatii 
de transport la efectuarea comenzii. 

 
5.5. Receptia calitativa si cantitativa  a marfii se va face in momentul livrarii. Furnizorul 
fiind exonerat de orice raspundere atat pentru viciile aparante ale produselor cat si pentru 
lipsa vreunui produs dintre cele comandate, pe care Cumparatorul nu le-a semnalat la 
momentul receptiei. Receptia trebuie facuta in termen de 24 de ore de la data primirii 
marfii, iar eventualele reclamatii trebuie facute in termen de maximum 1 zi lucratoare 
incepand cu data primirii marfii inclusiv. Neanregistrarea reclamatiilor in termenul de 
mai sus duce la decaderea cumparatorului din dreptul de a mai reclama lipsurile 
cantitative si /sau calitative, marfa fiind considerata primita in buna stare atat cantitativ 
cat si calitativ.  
5.6. Refuzul unor bunuri nu-l scuteste pe Cumparator de obligatia de a plati bunurile pe 
care nu le refuza sau de a executa alte obligatii in conformitate cu acest contract. 
5.7. De indata ce Cumparatorul a acceptat bunurile potrivit dispozitiilor din aceasta 
sectiune, nu mai poate revoca acceptarea la o data ulterioara. 
 

VI. OBLIGATIILE PARTILOR  

 
A.OBLIGATIILE FURNIZORULUI 

6.1. Sa transmita dreptul de proprietate asupra produselor ce fac obiectul unei comenzi a 
Cumparatorului, in conditiile stipulate in contract. 
6.2. Sa livreze produsele in conformitate cu clauzele prezentului contract. 
6.3. Sa garanteze ca marfurile care fac obiectul prezentului contract sunt in concordanta 
cu standardele de calitate in vigoare si sunt insotite de toate documentele necesare pentru 
a fi puse in vanzare . 
 
B. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI 

6.4. Sa achite pretul produselor comandate (factura fiscala) si livrate potrivit prezentului 
contract, in cazul intarzierilor de plata sa achite penalizari de 1 % pe zi.  
6.5. Sa informeze Furnizorul in termen de 24 ore asupra oricarei schimbari a datelor de 
identificare a societatii comerciale (sediu, numar de inregistrare la Registrul Comertului, 
banca si contul bancar, etc. ). 
6.6. Sa asigure conditii corespunzatoare de expunere si vanzare a produselor. 

 
VII. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE 
7.1. Partile contractante sunt obligate sa foloseasca datele si informatiile tehnice si de 
afaceri furnizate de catre S.C. MAXISS CELL SA catre Cumparator numai in scopul 
realizarii prezentului contract si sa nu furnizeze informatia altor persoane care nu sunt 
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implicate direct in realizarea acestui contract. Informatia  nu poate fi utilizata pentru orice 
alte scopuri fara consimtamantul prealabil scris al Furnizorului, exceptie fiind cazul cand: 

a. este publica in momentul transmiterii sale, sau devine publica ulterior altfel 
decat din vina Cumparatorului; 

b. a fost cunoscuta de catre Cumparator anterior aducerii la cunostina de catre 
S.C. MAXIS CELL SA asa cum pot dovedi documentele scrise ale 
Cumparatorului; 

7.2. Prezentul articol se aplica pe durata intregului contract si dupa incetarea acestuia 
indiferent de motive, pe o perioada de 2 ani. 
 
 

VIII. INCETAREA EFECTELOR CONTRACTULUI 
8.1. Prezentul contract inceteaza prin : 

a. Acordul scris al partilor contractante 
b. Rezilierea contractului  ca efect al neexecutarii culpabile a obligatiilor esentiale 

de catre una din parti; 
c. Denuntarea unilaterala de catre Furnizor 
d. Dizolvarea sau falimentul uneia din parti 
e. Prin ajungere la termen 
 

IX. FORTA MAJORA 

9.1. Suspendarea efectelor contractului  poate interveni prin aparitia unui caz de forta 
majora care pune partile sau numai una dintre ele intr-o imposibilitate temporara de a-si 
executa obligatiile. 
9.2. Prin forta majora se inteleg toate evenimentele si / sau imprejurarile aflate in afara 
controlului partii care o invoca, absolut inevitabile si imprevizibile, care au aparut dupa 
data incheierii prezentului contract si care impiedica sau intarzie, total sau partial, 
indeplinirea obligatiilor contractuale ( acte guvernamentale, catastrofe, razboaie etc. ) 
9.3. Cazul de forta majora trebuie certificat de catre Camera de Comert si Industrie a 
Romaniei. 
9.4. Partea care invoca forta majora va remite celeilalte parti dovezile emise de 
autoritatea competenta in cel mult trei zile de la producerea evenimentului. 
9.5. Situatia de forta majora nu va exonera partile de obligatiile de plata asumate pana la 
data aparitiei fortei majore. 
9.6. Exonerarea de raspundere este valabila numai pentru durata existentei cazului de 
forta majora. 
 

X. LITIGII 

10.1. Litigiile de orice fel, decurgand din exectarea prezentului contract de furnizare 
marfa ori in legatura cu acesta, in cazurile in care acestea nu pot fi solutionate pe cale 
amiabila vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul 
Furnizorului, respectiv instantele judecatoresti din Municipiul Bucuresti. 

 
XI. REZILIERE 

11.1 Furnizorul are dreptul de a rezilia prezentul contract din proprie initiativa, rezilierea 
avand efect de la data notificarii reziliata conform articolului XII, rezilierea intervenind 
de plin drept fara nici o alta formalitate de punere in intarziere daca : 

a. cumparatorul este afectat sau este parte in procesul de faliment sau alte procese 
legate de insolvabilitate; 
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b. cumparatorul nu si-a respectat obligatiile prevazute in prezentul contract si in 
lege; 

c. in caz de reorganizare, fuzionare sau dizolvare a cumparatorului 
d. in caz de fota majora 
 

XII. NOTIFICARI 
12.1. Orice notificare adresata de catre una din parti celeilalte va trebui sa fie realizata 
prin fax si/sau e-mail. Notificarea este valabila din momentul trimiterii, confirmarea de 
trimitere facand proba. 
 
 

XIII. CLAUZE FINALE 
13.1. Nulitatea uneia din clauzele prezentului contract nu afecteaza valabilitatea celorlalte 
clauze. In masura in care sensul si scopul prezentului contract nu sunt afectate se va 
introduce o clauza noua valabila. 
13.2. Partile convin ca toate neantelegerile privind validitatea prezentului contract sau 
rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale 
amiabila. 
13.3. In situatia in care una din parti datoreaza celeilalte parti o suma de bani ce 
reperzinta o creanta certa lichida si exigibila, partea in drept poate recurge la procedura 
somatiei de plata prevazuta de Ordonanta de Guvern nr. 5 / 2001. 
13.4. Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional, ca urmare a 
negocierilor intervenite intre parti. 
13.5. Anexele la contract sunt parte integranta a contractului. 
 
 Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate un exemplar pentru 
fiecare parte, avand aceeasi valoare juridica. Anexa 1 face parte integranta din prezentul 
contract. Partile contractuale atesta ca se afla in posesia cate unui exemplar.  

 
 
FURNIZOR             CUMPARATOR             

S.C. MAXIS CELL                                         S.C......................... 
 

ADMINISTRATOR               ADMINISTRATOR 

 

Popescu Florin                                               ……………………………..                                    

 

 
 


