
CONTRACT DE FURNIZARE 
Nr. 

SD3 SALUBRITATE SI 
DESZAPE

INTRARE NR  

1. Părţile 

In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, se incheie prezentul contract de 
furnizare, intre: 

Societatea SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL cu sediul in Bucureşti, sector 3, Calea Vitan, nr. 154-158, 
parter, birou nr. 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/9896/21.06.2017, 
CUI R037804020, titulara a contului nr. deschis la Banca Comerciala 
Romana, reprezentata de  care are functia de Preşedinte C.A., In calitate de Achizitor, 

şi 

SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, cu sediul In Bucuresti Piata Presei Libere nr 3-5, Cladirea City 
Gate, Turnul de Nord, etaj 2, sector 1, telefon/fax 021-3030800; 021-2060011 numărul de Inmatriculare 
J40/1716/2000, cod fiscal R12751583, cont  deschis la Trezoreria 
Municipiului Bucuresti reprezentat prin Director Licitatii, In calitate de furnizor, a 
intervenit prezentul contract 

2. Definitii 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale; 
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea 
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. produse — Combustibili auto 
e. servicii —servicii auxiliare necesare In vederea realizării contractului de furnizare; 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand 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; 
g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera Internationala de 
Comert (CIC); 
i. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea 
si, respectiv, indeplinirea 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 enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor 
uneia dintre parti; 
j. cazul fortuit — un eveniment care nu poate fi prevazut şi nici Impiedicat de către cel care ar fi fost chemat 
să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, Indeplinirea 
contractului de către una dintre părti; este considerat caz fortuit atunci când cauza producerii prejudiciului 
este circumscrisă unor Imprejurări obiective care privesc insasi natura internă a lucrului sau sfera de 
activitate, control sau influenţă a debitorului obligaţiei 

k. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
(Se adauga orice alti termeni pe care partite inteleg sa ii defineasca pentru contract.) 

3. Interpretare 
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 



3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in 
mod diferit. 
4. Obiectul principal al contractului 
4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze si sa iivreze cornbustibili auto (motorină) in baza carduri electronice 
pentru alimentarea de combustibili auto la statiile de distributie din reteaua acestuia. Livrarea cardurilor va 
fi facuta in termen de 3 zile de la semnarea contractului si primirea comenzii de eliberare card. 
- Furnizorul se obliga sa furnizeze si sa livreze combustibili auto ( motorină) in baza sistemului automat de 
gestiune netransmisibil pentru alimentarea de combustibili auto la statiile de distributie din reteaua acestuia. 
Livrarea si instalarea sistemului automat de gestiune netransmisibil va fi facuta in termen de maxim 20 zile 
de la semnarea contractului si primirea comenzii. 
- Furnizorul se obligă să furnizeze şi să livreze motorina in regim en-gros in conformitate cu prevederile din 
caietul de sarcini propunerea tehnica respectiv propunerea financiara. 
4.2. Furnizorul se obliga să asigure instalarea a 1 staţii de alimentare la punctul de lucru al achizitorului 1n 
conformitate cu propunerea tehnică. Statia de alimentare este proprietatea furnizorului iar la finalizarea 
contractului va fi predate de catre achizitor furnizorului. 

4.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca lunar pretul convenit in prezentul contract pentru cantitatea de 
combustibili achiziţionat. 

5. Pretul contractului 
5.1 - Pretul maxim al contractului pl'ătibil furnizorului 1n cazul 1n care se solicită cantitatea maximă de 
combustibili este de 409.320 lei la care se adaugă TVA in cuantum de 77.770.80 lei, valoarea contractului 
inclusiv TVA fiind de 487.090 lei. 
5.2.- Furnizorul se obligă să asigure un discount de 0,20 lei/litru inclusiv TVA. 
5.3.- Pretul de livrare efectiva a combustibili la pompa este pretul valabil la pompa furnizorilor si/sau a 
statiilor partenere in data alimentarii la care se aplica un discount conform punctului 5.3.. 
5.4.- Preturile unitare ale combustibili la pompa se vor actualiza in conformitate cu evolutia pietii specifice 
si cu legislatia in vigoare (HG nr. 394/2016, Codul Fiscal, evolutie curs leu/euro si leu/dolar, etc). 
5.5.- Preţurile de livrare a combustibililor in regim en gros se vor actualiza in conformitate cu evoluţia pieţii 

şi legislaţia in vigoare (Codul Fiscal, evoluţie curs leu/euro şi leu/dolar, etc). 
5.6.- Facturarea se va face la data livrarii, in conformitate cu Codul Fiscal, in lei/1.000 litri, la cantitatea in 
litri stabilita la temperatura de 15 gr. C. in baza pretului unitar valabil in momentul livrarii. 
5.7. Serviciile de transport combustibili sunt incluse in preţul acestuia i nu pot face obiectul unor plăţi 

suplimentare. 

6. Durata contractului 
6.1 - Prezentul contract de achiziţie public'ă intră in vigoare de la data semnării acestuia de către ambele părţi 

şi se finalizează la data furnizării produselor care fac obiectul prezentului contract, dar nu mai târziu de 
19.08.2021. 

7. Executarea contractului 
7.1 - Executarea contractului incepe după semnarea lui de către ambele parti. 

8. Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt: 
a) documentatia de atribuire si caietul de sarcini 
b) propunerea tehnica si propunerea financiara 
c) anexele prezentului contract 

9. Obligatiile principale ale furnizorului 
9.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate in 
propunerea tehnica. 
9.2 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele confoun comenzilor primite de la achizitor. 
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9.3. Furriziorul se obliga sa factureze lunar cantitatile alimentate la staţiile acestuia, respectiv la fiecare 
livrare de motorina pentru alimentarea cuvei. 
9.4- Furnizorul se obligă să livreze motorina pe tot parcursul derularii contractului, la comanda achizitorului; 
termenul de livrare va fi de maxim 2 zile lucratoare de la primirea comenzii. 
9.5. Furnizorul are obligaţia de a pune la dispoziţia autoritatii contractante, permanent, o linie telefonică 
pentru sesizarea pierderii/furtului cardului sau efectuarea de operaţiuni frauduloase. in cazul sesizării unei 
astfel de situaţii, furnizorul are obligaţia blocării imediate a cardului. 

10. Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit. 
10.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termen de 35 zile de la emiterea 
facturii. 
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul contractual, atunci furnizorul are dreptul de a sista 
livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de 
efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor 
in cel mai scurt timp posibil. 

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
11.1. in cazul in care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi indeplinească obligaţiile asumate, 

atunci achizitorul are dreptul de a calcula, ca penalităţi. o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,03 pe 

zi din valoarea mărfii comandate i nelivrate. 

11.2 in cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu işi onorează obligaţiile in termenul contractual, 
atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03 
pe zi din valoarea facturii neonorate. 
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si 
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-
interese. 
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, 
fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze 
sau 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 indeplinita pana la data denuntarii 
unilaterale a contractului. 

12. Recepţie, inspecţii şi teste 
12.1 - Achizitorul are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu 
specificaţiile din certificatul de calitate. Furnizorul răspunde de calitatea produselor livrate, conform 
certificatelor de calitate. 
12.2 — Asigurarea calităţii şi recepţia produselor se efectuează in conformitate cu prevederile documentaţiei 

de asigurare a calităţii şi de execuţie ale furnizorului, cu prevederile propunerii tehnice şi ale caietului de 
sarcini. 
12.3 — Calitatea produselor este atestată prin certificate de calitate care vor insoţii 

obligatoriu produsele; 
12.4 — Recepţia cantitativă şi calitativă se efectuează la achizitor, in autocisterna furnizorului. 
12.5 — Receptia calitativa: Dacă la momentul recepţiei există indicii ca produsul livrat nu corespunde 
calitativ ofertei tehnice, achizitorul are dreptul de a solicita, pe cheltuiala sa, prelevarea mostrelor şi testarea 
produsului, printr-un inspector independent, agreat de ambele părţi contractante. Prelevarea probelor in 
vederea testării se va efectua la momentul primirii mărfii, de către inspectorul independent, in prezenţa 
delegatului furnizorului. Se vor prelua 3 (trei) mostre şi se vor sigila, una va fi predată inspectoratului 
independent, pentru testare, una va fi predată furnizorului, una va rămâne la achizitor. 
Dacă in urma testării, produsul nu corespunde cerinţelor din caietul de sarcini/oferta tehnică a furnizorului. 
achizitorul are dreptul să-1 refuze şi să işi recupereze cheltuielile cu inspectorul independent de la furnizor. 
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12.6 - Receptia cantitativa a carburantului se va face la achizitor (in cazul in care transportul este asigurat de 
vanzator), in baza facturii emise de furnizor si a tichetului de descarcare/livrare emis de debitmetnd 
cisternei. 
In cazul in care la receptia la destinatie se constata o diferenta intre cantitatea facturata de Vanzator si 
cantitatea descarcata efectiv la Cumparator (al carei nivel este inregistrat in tichetul tiparit de debitmetrul 
instalat pe cisterna auto), orice diferenta care depaseste cuantumul de 0.1 % din cantitatea de produse 
facturata va fi suportata de Vanzator. In acest caz, Cumparatorul va accepta la receptie o diferenta de 
maximum 0,1 % din cantitatea de produse facturata, reprezentand abaterea tolerata a debitmetrului instalat 
pe cistema auto. 
Operatiunile de masurare a produselor sunt stabilite pe unitate de 1.000 (una mie/mc) litri, la temperatura de 
15 grade Celsius15.Livrarea si documentele care insotesc produsele. 

13. Livrarea şi documentele care insotesc produsele 
13.1 - Fumizorul are obligatia de a livra produsele prevăzute in oferta tehnică, produse care fac obiectul 
prezentului contract la destinatia finală, care va fi indicată Drumul Lunca Visagului Nr. 42-60 sect.3 
Bucuresti, respectand: 
a) comenzile achizitorului; 
b) termenul stabilit in contract pentru efectuarea comenzilor. 
13.2 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa 
receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de 
fumizor pentru livrare. 
13.3 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor 
de receptie a produselor. 
13.4 - (1) Comanda va contine obligatorm urmatoarele elemente: tip combustibil, cantitate, tip depozit, 
persoana contact si nr telefon, precum si orice alte elemente pentru a ajuta la trimiterea eficienta a 
Comanda va fi transmisa la adresa de e-mail:  

(2) Fumizorul va transmite achizitorului documentele care insoţesc produsele: 
Factura; 
Avizul de Insoţire a mărfii; 

- Declaraţie de conformitate; 
- Raportul de Incercări; 

Notă de livrare; 

14. Amendamente 
14.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata Indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional, numai in cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale 
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data Incheierii contractului. 

15. intarzieri in indeplinirea contractului 
15.1 - Fumizorul are obligaţia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele in care s-a 
angajat. 
15.2 - Dacă pe parcursul Indeplinirii contractului, fumizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a 
serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica. In timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de 
fumizare asumate 1n contract ori alte documente care fac parte integrantă din contract se face cu acordul 
parţilor, prin act adiţional. 

15.3 - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice 
intârziere in indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi ori/şi daune 
fumizorului. 

16. Cesiunea 
16.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară să obţină., In 
prealabil, acordul scris al achizitorului. 
16.2 — Cesiunea nu va exonera fumizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
asumate prin contract. 



17. Forţa majoră 

17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de indeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 - indeplinirea contractului va fi suspendată in perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau parţilor pănă la apariţia acesteia. 
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi in 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice rnăsuri care îi stau la dispoziţie in vederea limitării 
consecinţelor. 

17.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi incetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna 
din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

18. Soluţionarea litigiilor 
18.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentni a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neIntelegere sau dispută care se poate ivi intre ei In cadrul sau in legatură cu indeplinirea 
contractului. 
18.2 - Dacă. după 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve 
in mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 

instanţele judecătoreşti din Romania. 

Art. 19 Protectia datelor cu caracter personal 
19.1 Datele cu caracter personal ale reprezentanţilor Partilor, la care Achizitorul/Furnizorul, in calitate de 
operatori de date, sau persoanele Imputernicite, care prelucrează date cu caracter personal, vor avea acces in 
derularea prezentului contract, se vor prelucra in condiţiile Regulamentului (UE) 2016/679 - privind 
protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 

datelor). 
19.2 Partile nu prefigureaza ca in baza prezentului Contract sa fie transmise alte date cu caracter personal 
decat informatiile de contact ale persoanelor implicate in executarea Contractului din partea Partilor, 
afiliatilor sau subcontractorilor acestora, respectiv a reprezentantilor legali/imputernicitilor acestora, 
respectiv nume, prenume, functia, adresa de business, nr. de telefon si email de business, precum si date ce 
privesc executarea contractului, cum ar fi data livrarilor si alimentarilor cu carburant, numere de 
inmatriculare autovehicule, semnaturi etc. 
19.3 Operatorul de date va prelucra datele cu caracter personal ale celeilalte Parti/reprezentanţilor celeilalte 
Parti in scopul executării acestui Contract, precum si pentru a-şi indeplini obligaţiile care îi sunt impuse de 
legislaţia aplicabilă, precum si in scopuri legitime, cum ar fi prevenirea fraudei, realizarea raportărilor 

interne, aplicarea masurilor de analiza a clientelei conform legislaţiei aplicabile etc., in condiţiile 

Regulamentului General privind protecţia datelor. 
19.4 Partile au obligaţia de a informa direct, conform art. 12 si 13 din Regulamentul General privind 
protecţia datelor, reprezentanţii sau salariaţii săi imputerniciţi in relaţia cu Achizitorul. respectiv Furnizorul 
cu privire la prelucrarea datelor lor de către cealalta parte, pentru scopuri de gestionare a Contractului, 
pentru verificările si raportările prevăzute de legislaţia aplicabila, pentru indeplinirea unei obligaţii legale, 
cum ar fi Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea 
unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, precum si in alte scopuri legitime in 
funcţie de relaţia contractuala. 
19.5 Partile vor asigura standardele de securitate cu privire la datele cu caracter personal, aşa cum prevede 
articolul 32 din Regulamentului General privind protecţia datelor. Astfel Partile se obligă sa ia şi să aplice 
toate măsurile tehnice i operaţionale adecvate in vederea protejării datelor cu caracter personal impotriva 
oricăror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces neautorizat şi impotriva 
procesării ilegale. 
19.6 Persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate astfel de Parti au drepturile prevăzute de către articolele 
15 -22 din Regulamentului General privind protecţia datelor, respectiv: 
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• dreptul de acces la date conform art. 15; 
• dreptul de rectificare a datelor, confonn art. 16; 
• dreptul de ştergere a datelor, conform art. 17: 
• dreptul la restricţionarea datelor, conform art. 18; 
• dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20; 
• dreptul de a obiecta, conform art. 21; 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22; 
• dreptul de a vă adresa Autorităţii Nationale pentru Supravegherea Prelucrăni Datelor cu Caracter 
Personal şi justiţiei. 
19.7 Toate aceste drepturi pot sa fle exercitate de catre persoana vizata printr-o cerere scrisă, semnată si 
datată, transmisă la urmatoarele date de contact: 
(i) Societatea Rompetrol Downstream SRL, 

Sediu: Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 3-5, Cladirea City Gate Turnul de Nord, et. 2, sector 1; 
Adresa de email : dataprotection(&rompetrol.com 

(ii) Societatea 
Sediu 
Adresa de email 

19.8 Partea va răspunde acestei solicitări in terrnen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul 
General privind protecţia datelor. 
19.9 De asemenea. Responsabilului cu protecţia datelor al fiecarei Parti poate fi contactat, prin posta, la 
adresa sediului Partii, menţionând ca destinatar pe plicul de corespondenta numele Societatii, in atentia 
„Responsabilului cu protecţia datelor". 

20. Limba care guvernează contractul 
20.1 - Limba care guvemează contractul este limba română. 

21. Comunicări 

21.1 - (1) Orice comunicare intre părţi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atât in momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
21.2 - Comunicările intre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

Persoanele care vor derula contractul sunt: 
Pentru Achizitor: 
Adresa: strada Drumul Lunca Visagului nr.42-60 
Tel:
Fax: .... 
E-mail: salubritate.s3@yahoo.com 
Persoană de contact:
b) Pentru Fumizor: 
Adresa: Bucuresti, Sector 1, Piata Presei Libere nr 3-5,Cladirea City Gate, Tumul de Nord, etaj 2 
Tel:  
Tel comenzi: 021.5995255; 021.5995249 
E-mail comenzi: BackofficeWholesales rompetrol.com: BackOffice@rompetrol.com 

• E-mail:licitatii rompetrol.com 
Persoana de contact: 
22. Legea aplicabilă contractului 
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
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23. TRANSPARENTA 
Furnizorul intelege si accepta dreptul achizitorului de a face publice clauzele prezentului contract si facturile 
aferente acestuia prin publicarea pe site-ul propriu, insa numai dupa anonimizarea datelor cu caracter 
personal care se regasesc in acestea. 
Părţile au inţeles să incheie azi2ef ,:c1.20prezentul contract în două exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte. 

ACHIZITOR, FURNIZOR , 
SC ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. 

PRESEDINTE CA 
SD3 Salubritate i Deszăpezire S3 SRL 

DIRECTOR LICITATII 

REPREZENTANT COMERCIAL 


