
CONTRACT COME�fJ�DEYANfAp;��MPARARE 
Nr. li'J.6 .... <;,\. . .1 .. a�l..î.l:'.l .. .G{.()i/ ot 

I. PARTILE CONTRACTANTE:
a) SC COM!ERCATI DECOR SRL cu sediul in Constanta, str. Strefan cel Mare nr. 88, înruatl'iculata la
Registrul Come11ului sub nr. JI3/1391/2000, RO13239558  
reprezentata de doamna administrator, in calitate de Vanzator, pe de o pa1te, si 

a) AlU'fOllllTATEA NAVALA ROMANA cu sediul în Constanta, Incinta Port nr 1, cod fiscal 
11055818, cont RO17TREZ23F845000200200X la Trezoreria Constanta, tel 0372419878, e-mail: , 
reprezentata prin domnul Cosmin-Laurentiu Dumitrache, Director General, în calitate de Cumparator, pe 
de alta parte.

II. OBIECTUL CONTRAC'flULill:
Obiectul prezentului contract consta în vauzarea, respectiv cumpararea m·matoan·elo1r:
- parchet laminat 8mm Egger EPL 189 STJ MELBA BEJ =87,77 mp
- accesorii aferente conform Factura proformă m.89/18.02.2022 ataşata si a manipulării, montajul

acestora şi demontarea parchetului /plintei existente. 

III. PRE'fUL §I MODALITATEA DE PLATA
Pretul produselor cumpărate (inclusiv manipulare, moutaj/demoutaj parchet/plinta

existente) este 7.909,71 Iei fără TVA, reprezeutand contravaloarea parchetului laminat, a acccsm·iilor 
si montajul acestora, precum si serviciile de demontat parchet, plintă, manipulare mobila, parchet,
transport. 

Cumparatorul va achita în contul de Trezorerie al Furnizorului, contravaloarea facturilor emise, în 
tetmen de maxim 30 zile de la data primirii si inregisttmii facturii fiscale la Registratura ANR. 

Factura se va emite către Autoritatea Navală Română (CUI 11055818) după semnarea de ambele 
paiti a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor fără obiecţiuni. 

Cumparatorul va anunta în scris Vanzatorul în termen de 5 zile modificarea contului bancar. 
Valoarea contractului este valoarea facturilor emise catre Cumparator. 

IV. LIVRAREA:
Livrarea parchetului, a acesoriilor si demontarea si montarea se face în cel mult 15 zile de la

comanda. 
Produsele vândute vor fi însotite de facturi fiscale.
Cheltuielile de transp01t si orice alte cheltuieli prilejuite de livrarea produselor contractate,

cheltuielilor de descarcare si urcai·e la etaj(e), cad în sai·cina vânzătorului. 

V RECEPTIA SI ACCEPTAREA MARFII: 
Produsele care f01mează obiectul prezentului contract se preiau de catre cumparator prin receptie 

cantitativa si calitativa. 
Vânzătorul păstrează dreptul de urmărire a mărfurilor vândute, precum si privilegiul vanzatorului 

neplatit al unui hun mobil conform codului civil. Astfel, vânzătorul va putea sa ridice din locatia 
Cumparatorului marfurile rezultate din executarea prezentului contract a caror plata nu a fost efectuata 
conform contractului. 

VI. OBLI GATULE P ARTILOR:
Obligatiile vanzatorului: , Sa pregateasca si sa livreze produsele solicitate în cantitatea si la tetmenele prestabilite;

Sa garanteze pe cumparator contra viciilor ascunse ale produselor care fonneaza obiectul vanzarii. 
Se obliga sa realizeze lucral'ea conform pl'Ogramarilor stabilite de comun acord cu

Cnmparatorul. 
Obligatiile cumparatorului: 

Sa receptioneze si sa preia marfa contractata la te1menele convenite de patti; 
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Sa semneze si sa stampileze facturile fiscale emisa de Vanzator. 
Sa achite contravaloarea mărfii conform celor prevazute la cap. III din prezentul contract. 
§a asigure spatii de depozitare pentru marfurile ce fac obiectul contractului, orice lipsa sau

deteriorare a acestora, dupa livrare, fiind exclusiv in sarcina acestuia. 
Să păstreze p1·odnsele în conditii normale de depozitare, umiditate si temperatura conform 

instrucţiunilor de folosire, întreţinere, transport si montare. 
§a asigure curatenie, sa degajeze spatiile în care sunt depozitate alte materiale.
Cumparatorul se obliga sa instiinteze neintm-ziat vanzatorul de orice modificare a datelor sale 

personale cm·e ar putea fi de interes pentru relatia contractuala prezenta. 

VII. RASPUNDEREA CONl'RACl'UALA:
În cazul în care, Furnizorul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin achiziţia directă

finalizată prin SEAP sau le îndeplineşte necorespunzător, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe 
dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin 21 din OG nr. 13/2011, privind dobânda legală 
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniul bancm·, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda se aplică la 
valom·ea produselor nelivrate sau livrate necorespunzător/serviciilor neprestate sau prestate 
necorespunzător/ lucărilor neexecutate sau executate necorespunzător pentru fiecare zi de întârziere, dar 
nu mai mult de valoarea contractului. 

În cazul în care Cumparatorul din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a facturii în 
termenul prevăzut, Furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la 
valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru 
combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezulând din contracte 
încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante,cu modificările şi completările 
ulterioare, dar nu mai mult decât valoarea contractului. 

VIII. IDECLARAl'H §][ GARANTU
VANZAl'ORUL declara si garanteaza:

Este o societate comerciala legal constituita care are capacitate juridica sa încheie prezentul contract; 
Are ca împuternicit sa semneze contractul pe doamna director Mihaila Magdalena; 
Nu garanteaza ca produsele sunt potrivite pentru alt scop decat cel general admis pentru bunurile 

respective. 
Vanzatorul ofera gm·antie Ia marfa conform certificatelor de garantie si conformitate emise de catre 

producatorul marfii, iar pentru montaj ofera garantie 1 (nn) an de Ia data semnarii procesului verbal de 
receptie a lucrm·ii. 
CUMP ARATORUL declară si garantează: 

Este o institutie publica care are capacitate juridica sa încheie prezentul contract; 
Are ca reprezentant legal sa semneze contractul pe domnul Cosmin-Laurentiu Dumitrache; 

IX. R][SCUL CONTRACTULUI
De la data livrarii marfii, riscul se transmite de la vanzator la cumparator.
Cumparatorul are obligatia sa verifice daca marfa corespunde din punct de vedere cantitativ si

calitativ la preluarea ei si sa asigure depozitarea si pastrarea produselor in conformitate cu conditiile inscrise 
pe ambalajele acestora si in confmmitate cu certificatele de garantie 

X. FORl'A MAJORA
Porta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii.
Partea care invoca respectivul caz de farta majora este datoare a lua toate masurile posibile pentru

limitarea consecintelor negative. 
Cazul de farta majora trebuie adus imediat la cunostinta celeilalte parti si, de asemenea, dovedit in 

termen de 1 O zile de la încetarea lui, prin prezentarea unui certificat constatator emis de Camera de Come1t 
si Industrie a Romani ei. 

XI MODIBICAREA CONTRACTULUI 
Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face cu acordul partilor printr-un act 
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aditional la contract.

XII INCE'fAREA CON'fRAC'flULIUI 
Incetarea contractului survine la momentul realizarii obligatiilor celor doua pmti.
De plin drept daca: 

I. forta majora dureaza cel mult 60 de zile de la data producerii, fara a mai fi necesm·a interventia
instantei judecatoresti, si fara a se putea pretinde despagubiri; 
2. atunci cand Cumparatorul depune la Varizator instrumente de plata neacoperite in banca;

XIII. OONSECIN'fE ALE INCE'fARU EJFEC'fELOR CON'fRACTIULIUI 
Sa restituie, pe cheltuiala sa, Vanzatorului toate produsele coresp1mzatoare din punct de vedere

calitativ, cm·e nu au fost integral achitate. 

XIV LI'fIGU 
Litigiile izvorate din interpretarea sau executarea prezentului contract vor fi solutionate, pe cat

posibil pe cale amiabila, in caz contrar de catre instantele jndecatoresti de la sediul Vanzatorului. 
In cazul in care pmtile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu,

a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu înseamna ca
a renuntat la acest drept al sau. 

XV IJ>ISPOZITil JFINALE 
Clauzele prezentului contract se completeaza de drept cu dispozitiile din Codul civil.
Prezentul contract a fost încheiat, astazi .. (/.';;,{,) .. �.?.P.Z.?.: .. în doua exemplare originale, unul penh'u

vanzator si unul pentru cu '1! · online 3 (trei) pagini. 
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