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Contract de livrare nr. 1089-6267-20/14.12.2020 

I. Părţile contractante: 

SD3 S4LUE3R1T 15 SI 
DESZAP 

J7.1 

1. GD Maşini de Ridicat SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 14, perim. 10 , Tel. 0264.442.630, Fax: 
0264.442.630,număr de ordine în Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/2818/2005, C.U.I. R017834639, cont 
IBAN nr. 1, deschis la BT Banca Transilvania sucursala Cluj-Napoca; sau cont 
IBAN nr. , deschis la Unicredit Bank filiala Cluj, reprezentată legal prin ing. 

, Director general, în calitate de FURNIZOR, astfel denumit în continuare, 
şi 

2. SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan nr. 154 - 158, birou 2, 

Parter, cod fiscal RO 37804020, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/9896/2017, reprezentată legal 

prin , având funţia de Prestedinte CA, pe de o parte, în calitate de BENEFICIAR, astfel denumit în 

continuare, au convenit încheierea prezentului contract în următoarele condiţii : 

II. Obiectul contractului: 
Obiectul contractului îl constituie livrarea, de către furnizor a 1 buc. pod rulant bigrinda capacitate 5t cu 
deschidere 23,2m, inclusiv sistemul de alimentare cu energie electrică de-a lungul căii de rulare , 1 buc. cale de 
rulare cu lungimea de 56m pentru un pod rulant bigrinda capacitate 5t cu deschidere 23,2m şi 1 buc. Graifer 
electro hidraulic pentru manipulat deseuri reciclabile cu o capacitate de 2m3
conform anexei 1 la prezentul contract, în schimbul achitării preţului produselor şi serviciilor de către beneficiar. 

III. Obligatiile şi drepturile furnizorului: 
Furnizorul se obligă: 

a. Să livreze şi să monteze după caz, în termen, produsele ce fac obiectul contractului, conform anexei nr. 1. 
b. Să asiste beneficiarul la obţinerea autorizaţiei ISCIR sau, după caz autorizare internă, privind funcţionarea 

macaralei în conformitate cu prevederile PTR1-2010, la cererea acestuia. 
c. Să asigure documentaţia necesară autorizării ISCIR (CNCIR): Cartea tehnică a produsului cu Declaraţia de 

conformitate inclusiv Procesul-Verbal cu probe de casă cu rezultate corespunzătoare, precum şi celelalte 

documente ce cad în sarcina sa conform Prescripţiei Tehnice ISCIR R1 din 2010, imediat după terminarea 
montajului. 

d. Să inştiinţeze beneficiarul despre sosirea produselor contractate în depozitul propriu şi/sau despre 
disponibilitatea efectuării livrării produselor la locul de livrare. 

e. Să acorde garanţie pentru produsele ce fac obiectul contractului conform condiţiilor de acordare a garanţiei 

prevăzute în Anexa nr. 3 la Contract. 
f. Să asigure reviziile, service-ul post-garanţie şi întreţinerea pentru produsele livrate, inclusiv piesele de 

schimb, pe baza unui contract de service separat, încheiat cu beneficiarul, la cererea acestuia. 
g. Să pună la dispoziţia beneficiarului documentaţia legală, necesară utilizării corecte a produselor montate, 

conform normelor legale aplicabile. 
IV. Obligaţiile şi drepturile beneficiarului: 
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a. Să achite, la termenele stabilitate în prezentul contract, contravaloarea contractului, inclusiv TVA, conform 
condiţillor şi termenelor de plată prevăzute la cap. V din prezentul contract. 

b. Să anunţe nemijlocit furnizorul despre orice modificare privind adresa sa legală sau a datelor sale de contact. 
Orice pierderi suferite de către furnizor datorită intârzierilor în înmânarea actelor transmise beneficiarului, 
cauzate de nelinstiinţarea furnizorului cu privire la modificarea datelor de contact, vor putea fi imputate 
beneficiarului. 

c. Să solicite ISCIR INSPECT IT teritorial (sau CNCIR) efectuarea procedurii de autorizare a produselor din 
prezentul contract (cu excepţia instalaţillor manuale şi a celor electrice cu capacitate de până la 1t, unde 
admiterea funcţionării se face de către RSVTI al beneficiarului) şi să achite taxele aferente, pe baza 
documentaţiei livrate de furnizor şi cu asistenţa acestuia. Transmiterea documentaţiei de autorizare către 
ISCIR teritorial şi intocmirea cererii de autorizare cad în sarcina beneficiarului. 

d. Beneficiarul are obligaţia de a solicita autorizarea a CNCIR (sau admiterea funcţionării de către RSVTI al 
beneficiarului) în termen de max. 15 zile de la data P.I.F. a produselor montate. in caz contrar, beneficiarul va 
fi obligat să achite toate obligaţille sale de plată asumate prin acest contract în termen de max. 30 zile 
calendaristice de la data P.I.F. a produselor livrate şi montate. 

e. Dacă beneficiarul a solicitat, în termenul prevazut la lit. d, autorizarea (admiterea funcţionării), dar 
autorizarea (sau admiterea funcţionării) a eşuat din motive neimputabile furnizorului, atunci beneficiarul va 
fi obligat să achite toate obligaţiile sale de plată, asumate prin acest contract, în termen de max. 30 zile 
calendaristice de la data PIF a produselor livrate şi montate. 

f. Să semneze avizul de însoţire a mărfii (respectiv numărul de colete şi starea acestora) la primirea mărfurilor 

livrate pe şantierul de montaj. 
g. Să aducă şi să menţină locul de montaj în starea solicitată de furnizor şi consemnată de părţi, la semnarea 

Contractului în Anexa 4, până la data stabilită pentru începerea montajului şi pe toată durata efectuării 

acestuia. Dacă la data stabilită pentru începerea montajului nu este îndeplinită această obligaţie, furnizorul 
este Indreptăţit: 

- să refuze efectuarea montajului, până la aducerea locului de montaj în starea consemnată 

în anexa4, 

V. Valoarea contractului, termene şi condiţii de plată 

a. Valoarea contractului este de 791 191 RON, conform ofertei nr. 6267-20R01/ 14.12.2020. Această valoare 
nu include TVA. in această sumă sunt incluse următoarele: valoarea produselor, manopera de montaj şi 

costul transportului produselor contractate până la Locul de livrare. 
b. Plata se consideră efectuată dacă sumele respective au intrat în contul furnizorului sau plata a fost efectuată 

în numerar. Data plăţii se va considera data chitanţei de plată în numerar, în caz de plată prin virament 
bancar, data ordinului de plată ştampilat de banca emitentului. 

c. Esalonarea plăţilor se va face după cum urmează: 

d1. Avans de 40% din valoarea contractului în termen de 5 zile calendaristice de la data semnării contractului, 
respectiv 316 476,40 RON +TVA, plată prin virament bancar. Plata avansului se va face pe bază de factură-

proforma, urrnând ca în termenul legal de 3 zile calendaristice de la încasarea sumelor achitate furnizorul să 

emită factură fiscală pentru valoarea avansului, inclusiv TVA. Pană în momentul plăţii efective a avansului, 
furnizorul va avea dreptul de a rezilia unilateral contractul, fără plata vreunei despăgubiri. 

Tri cazul în care beneficiarul nu achită avansul în termen de maximum 5 de zile calendaristice de la data 

semnării contractului, furnizorul Tşi rezervă dreptul de a modifica valoarea contractului în concordanţă cu 

eventualele majorări de preţuri impuse de furnizorii proprii de componente sau servicii. 

d2. 0 tranşă de 55 % din valoarea contractului, respectiv 435 155,05RON + TVA, plată prin virament bancar în 

termen de 30 zile de la livrarea produselor pe şantierul de montaj. 

d3. 0 tranşă finală de 5% din valoarea contractului în termen de 30 zile calendaristice de la data punerii în 
funcţiune (P.I.F.) şi autorizării ISCIR (admiterii funcţionării de către RSVTI al beneficiarului) a produselor 
livrate şi montate pe bază de proces-verbal încheiat intre furnizor şi beneficiar, respectiv 39 559,55R0N 

+TVA, plată prin virament bancar. 
d. Defalcarea valorii contractului pe diferitele categorii de produse se va face conform anexei nr. 1 la prezentul 

contract. 
e. Facturile aferente prezentului contract, transmise pe orice cale dovedibilă, însoţite după caz de Procesul-

Verbal de predare-primire a furniturii încheiat fără oblecţiuni din partea beneficiarului, se consideră 
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acceptate de către beneficiar, chiar nesemnate de către acesta, dacă beneficiarul nu exprimă obiecţiuni 
scrise referitoare la conţinutul facturilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovedibile a 
acestora. 

f. Având în vedere caracterul personalizat al produselor, datorat unicităţii dimensionale şi tehnico-funcţionale, 

avansul încasat este nereturnabil, acesta acoperind pierderile datorate unei eventuale nefinalizări a 
contractului. Furnizorul rămâne proprietarul produselor din contract astfel că va refuza livrarea sau/şi va 
avea dreptul la returnarea celor deja livrate, în cazul în care Beneficiarul nu achită sumele ulterioare 
avansului. 

Vl. Dreptul de proprietate asupra produselor livrate 
a. Până la data achitării integrale a preţului de către beneficiar, furnizorul este proprietarul exclusiv al 

produselor ce fac obiectul contractului şi poate dispune în mod liber şi necondiţionat de acestea. Până la 
achitarea integrală produselor acestea nu pot fi închiriate sau amanetate de beneficiar şi nu pot fi folosite ca 
şi garanţie sau gaj pentru alte datorii ale beneficiarului. 

b. in situaţia în care produsul a fost livrat şi chiar montat de furnizor, insă preţul produsului nu a fost achitat 
integral de către beneficiar, în termen de maxim 90 de zile de la scadenţa plăţii, părţile contractante sunt de 
acord că furnizorul are dreptul de a ridica bunurile livrate şi chiar montate la beneficiar sau de la orice alt 
deţinător al lor cu orice titlu. 

c. Orice prejudiciu material suferit de beneficiar sau de alt deţinător al produsului, rezultat ca urmare a ridicării 

produselor de către furnizor, în condiţille menţionate la art. Vl. lit. b., sunt exclusiv în sarcina beneficiarului. 
d. Riscurile asupra produselor sunt transferate de la furnizor la beneficiar la momentul livrării acestora. 

VII. Termene şi condiţii de livrare şi de montaj 
a. Termenul limită de livrare al produselor din contract pe şantierul de montaj este de 14 săptămâni 

calendaristice de la data încheierii contractului. În situaţia în care Beneficiarul are obligaţia de a achita un 
avans, termenul de livrare curge de la data achitării avansului. 

b. Termenul limită de finalizare al montajului este 30 zile lucrătoare de la data livrării componentelor şi 

existenţei frontului de lucru pentru montaj. Existenţa frontului de lucru este dovedită prin retransmiterea 
de către beneficiar spre furnizor a avizului de predare a locului de montaj semnat şi ştampilat, cuprins în 
Anexa nr. 4 la prezentul contract. 

c. Părţile contractante îsi asumă situaţiile de întârziere a livrării cauzate de pandemia coronavirus (COV(D 19), 
dovedite de Furnizor prin mijloace de proba specifice. in aceste situaţii nu vor fi aplicabile clauzele 
contractuale ce prevăd sancţiuni sau penalizări în sarcina părţilor. 

d. Termenul limită de finalizare al montajului este valabil numai în condiţille respectării termenelor de plată 

scadente. 
e. Dacă apar situaţii de întârziere neimputabile Furnizorului, acesta va notifica în scris, în termenul cel mai 

scurt Beneficiarul, cu consecinţa prelungirii termenului de execuţie a lucrărilor. 

f. Persoana împuternicită din partea beneficiarului de a semna procesele verbale de predare-primire este 
Dl. Macoveanu lury Georgian. 

g. în situaţia în care utilizatorul final al produselor este altcineva decât beneficiarul, iar predarea — primirea se 
face direct către utilizatorul final, beneficiarul are obligaţia de a comunica, în scris datele utilizatorului final 
care va prelua produsele, anterior semnării prezentului contract. in cazul necomunicării acestor date, 
beneficiarul se obligă să fie prezent la semnarea proceselor verbale de predare primire, iar în caz contrar 
declară, în mod expres, faptul că procesele verbale de predare — primire, semnate de furnizor cu utilizatorul 
final îi sunt pe deplin opozabile. 

h. Locul de livrare al produselor ce fac obiectul contractului este Visagului nr.42-60, sector 3, Bucuresti. 

VIII. Litigii şi penalizări 

a. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea 
executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona pe cale amiabilă, sau dacă acest lucru nu este posibil atunci, 
prin instanţele judecătoreşti competente de la sediul furnizorului. 

b. in cazul neefectuării la timp a plăţilor, furnizorul işi rezervă dreptul de a calcula şi de a primi de la beneficiar 

penalităţi de întârziere de 0,15% pe zi calendaristică de întârziere, din valoarea rămasă de plată, prezentul 

contract constituind, punerea în întârziere de drept, fără îndeplinirea vreunei formalităţi; penalităţile de 
întârziere pot depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. 
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c. în cazul în care furnizorul întârzie livrarea şi/sau montajul produselor din contract, beneficiarul va avea 
dreptul de a solicita penalităţi de întârziere de 0,15% pe zi calendaristică de întârziere din valoarea 
contractului rămasă de executat; penalităţile de întârziere pot depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt 
calculate. 

d. in afară de penalitatea de întârziere mai sus menţionată furnizorul nu va plăti nici un fel de alte despăgubiri 
provenite din sau cauzate de neutilizarea parţială sau integrală de către beneficiar a produselor sau 
serviciilor cuprinse în prezentul contract. 

e. in situaţia în care un lot de produse nu a fost achitat, sau a fost achitat parţial, următoarea livrare este 
condiţionată de plata de către beneficiar a restanţelor neachitate. 

IX. Forţa majoră 

a. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod 
necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă 

neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzata de forţa majora, aşa 

cum este definita de lege. 
b. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile producerea 

evenimentului, în termen de 10 zile să remită un document relevant emis de către organele competente prin 
care acestea atestă existenţa unei asemenea situaţii şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 

consecinţelor evenimentului de forţă majoră. 

c. indeplinirea 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. 

d. Daca în termen de 90 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi 

notifice incetarea, de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 

X. Durata contractului. 
Prezentul contract intră 1n vigoare la data semnării lui de către ambele părţi, consemnată în ultimul paragraf 
al contractului şi este valabil până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor de către părţile contractante. 

Xl. Încetarea contractului 
a. Prezentul contract încetează la termen, odată cu indeplinirea obligaţiilor de către ambele parţi 

contractante. Obligaţiile rezultate din garanţie subzistă 1ncetării contractului numai pentru perioada şi 

condiţiile stabilite prin Anexa 1. 
b. Contractul încetează, înainte de termen, la iniţiativa uneia dintre părţi, prin comunicarea unei notificări de 

preaviz de 15 zile, ce produce efect de la data primirii, în cazul în care una dintre părţi: 

- este declarată în insolvenţă sau a fost declanşată procedura de faliment înainte de începerea executării 

prezentului contract; 
cesionează drepturile si obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi; 

a întârziat îndeplinirea unei obligaţii asumate prin contract cu mai mult de 60 de zile faţă de termen. 
c. incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 

contractante. 
d. in cazul încetării înainte de termen, partea interesată va întocmi o Situatie de lucrari care va cuprinde 

cantitativ şi valoric următoarele: inventarul produselor livrate; lucrările definitive sau provizorii efectiv 
executate; cheltuielilor efectuate în scopul executării contractului. Această Situaţie de lucrări, împreună cu 
actele doveditoare, este opozabilă celelilalte părţi care se obligă să achite integral contaravalorarea sa pe 
baza unei facturi emisă de partea interesată, în termen de 15 zile de la emitere. 

XII. Clauze specifice 
a. Stabilirea tehnologiilor de execuţie este în sarcina şi responsabilitatea furnizorului, cu condiţia respectării 

condiţiilor de rezistenţă, stabilitate şi siguranţă în exploatare. 
b. După lansarea comenzi(lor) către fabricant(i), beneficiarul nu mai poate reveni asupra conţinutului tehnic al 

contractului, şi este obligat să preia şi să achite produsele conforme cu caracteristicile tehnice contractate 
iniţial. 

c. Dacă apar situaţii de întârziere care nu se datorează vinei furnizorului, acesta va notifica în scris în termenul 
cel mai scurt, solicitând beneficiarului eventuala prelungire a termenului de livrare a produselor sau de 
execuţie a lucrărilor de montaj. Dacă beneficiarul este de acord cu prelungirea respectivului termen, va 
comunica acest lucru în scris furnizorului. 
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d. Desenele şi plansele tehnice care însoţesc acest contract fac parte integrantă din contract. 

XIII. Clauze finale 
a. Modificare. Modificarea prezentului Contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi sub 

forma unui act adiţional, parte constitutivă din prezentul Contract. 
b. Anexe. Prezentul contract conţine următoarele anexe, desene / planşe / schiţe tehnice care fac parte 

integranta din cuprinsul sau: 
- Anexa nr. 1 — Descriere tehnică 

Anexa nr. 2 — Condiţii de montaj 
- Anexa nr. 3 — Condiţii de acordare a garanţiei 

Anexa nr. 4 —Aviz de predare a locului de montaj 
c. Legea aplicabilă contractului este legea română. 

d. Corespondenţa. Corespondenţa dintre părţi, precum i reciamaţiile privitoare la disciplina contractuală se 
vor face în scris (i) prin predare personala, (ii) prin posta sau curier la sediul părţilor, cu confirmare de 
primire, (iii) prin fax, cu confirmare de primire sau (iv) prin e-mail, la datele de contact ale părţilor dup cum 
urmează: 

- pentru Furnizor: office@gdmr.ro 
- pentru Beneficiar: salubritate.s3@yahoo.com 

Orice modificare a datelor de contact menţionate in Contract se va notifica de îndată celeilalte parţi, sub 
sancţiunea inopozabilităţii fata de cealaită parte a acestor modificări anterior notificării lor in condiţiile 

Contractului. 
e. Independenţa clauzelor.in cazul in care o clauză a Contractului este sau devine contrară legii, inaplicabilă sau 

în alt mod nevalabilă, prezentul Contract va fi interpretat ca i când această clauză nu ar fi fost scrisă, iar 
nelegalitatea sau nevalabilitatea acesteia nu va afecta nici o altă dispoziţie a Contractului, sau Contractul în 
întregul său. 

f. Capacitatea de reprezentare. Persoanele semnatare ale contractului declară ca au capacitatea i mandatul 
necesar semnării in deplină legalitate a prezentului contract, semnătura acestora angajând societatea şi 

fiindu-i pe deplin opozabilă. Lipsa calităţii legale de reprezentare atrage răspunderea persoanelor fizice 
semnatare, privind executarea, în totalitate, a prezentului Contract şi acestea declară că sunt de acord să 

despăgubească celelalte părţi pentru orice pagube, pretenţii sau costuri (inclusiv taxe şi cheltuieli juridice, 
dobânzi penalizatoare) rezultate din faptul că aceste persoane nu au fost autorizate să semneze acest 
contract. 

g. Pârţile, prin persoanele semnatare, declară că la data încheierii prezentului contract nu este declanşată, 

împotriva lor nicio procedură legală de constatarea a stării de insolvenţă sau faliment i nu se află în stare de 
insolvenţă. 

h. Negocierea Contractului. 
(1) Fiecare parte la acest Contract a efectuat propriile analize i evaluări ale dispoziţiilor Contractului, 
conform cerinţelor propriilor activităţi. 

(2) Fiecare parte la acest Contract a avut oportunitatea: (i) de a negocia fiecare din dispoziţiile Contractului; 
(ii) de a propune amendamente dispoziţiilor din Contract; şi a ajuns în mod individual la convingerea că 

această versiune a Contractului reflectă întocmai poziţia comună a părţilor şi este rezultatul unor negocieri 
încheiate cu succes în legătură cu Contractul. 
(3) Contractul nu este şi nu poate fi considerat ca fiind un contract standard, de adeziune sau orice altă 

formă similară i reprezintă o înţelegere configurată în mod expres de Părţi şi încheiată în vederea realizării 

obiectivelorindeplinite prin executarea tranzacţiilor contemplate in Contract. 
i. Confidenţialitatea. 

(2) informaţii confidenţiale sunt mai ales toate datele de proiectare, dezvoltare, cercetare şi planificare, 
precum şi toate informaţiiie privind activitatea economică, informaţiiie cu caracter personal, precum şi 

informaţiile tehnice, juridice, fiscale, precum şi orice alt tip de informaţii, care se referă la cele două părţi 

contractuale. De asemenea, sunt considerate informaţii cu caracter confidenţial şi toate informaţiiie 

schimbate între cele două părţi contractuale, în cadrul încheierii şi îndeplinirii prezentului Contract. 
j. TRANSPARENTA 

Vanzatorul autorizeaza Cumparatorul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract 
prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu 

obligatiile contractuale si ale Regulamentului UE 679 / 2016. 

GD Maşini 
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Mana produs 

Consilier jur.dic 

Părţile contractante declară că prezentul Contract este conform cu voinţa lor liber exprimată, îl încheie de bună 

voie şi inlătură orice altă înţelegere anterioară dintre părţi, verbală sau scrisă. Drept pentru care, în semn de 
acceptare a conţinutului acestuia, îl semnează in 2 exemplare originale, azi, data 16.12.2020 

Furnizor 

GD Maşini de Ridicat SRL 

Beneficiar 

SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S. 

SD3 Director general Pres 

De 

Prezentul contract a fost incheiat in baza HCL S3 434/10.12.2020 

60 Maşini 
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