CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
PROIECT 1. Părţi contractante
Între
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. - societate administrata in sistem dualist – cu sediul social Bd.
Gen. Gh. Magheru nr. 33, sect. 1, Bucuresti, prin SUCURSALA DE TRANSPORT Craiova cu sediul in
Craiova, str. Brestei nr. 5, jud. Dolj, T: 0251/307100, F: 0251/307108, inregistrata la Registrul
Comertului cu nr. J16/523/2000, CUI 10997485, Cod de Inregistrare Fiscala in scopuri de TVA RO
13328043, avand cont curent la BRD-GSG Sucursala Craiova, cod IBAN RO33 BRDE 170 SV 833 1580
1700, reprezentata prin Director, Mihail NEATU, si Director Economic, ec. Ioan FLORESCU, în calitate
de vânzător,
şi
………………….., cu sediul în ……………, nr. …, T/F:……………………….., înregistrată la Registrul
Comerţului ……. sub numărul ………………., având C.U.I. …………..,
cod IBAN RO
…………………………, deschis la banca………………….., reprezentată prin ……………………, în
calitate de cumpărător, a intervenit prezentul contract.
2. Obiectul şi valoarea contractului
2.1. Obiectul contractului îl constituie „Vanzarea deseurilor dezmembrate, nedezmembrate si fara
valoare rezultate din lucrari de mentenanta/investitii si din bunuri materiale aprobate la
declasare/casare”.
2.2. Cumpărătorul se obligă să plătească vânzătorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de
vânzare-cumpărare, conform anexei la contract.
2.3. Preţul de adjudecare a deseurilor estecel din anexa la contract.
2.4. Valoarea contractului este ……………Lei,
2.5 Contractul se considera realizat dupa preluarea intregii cantitati de deseuri aflate pe stoc, conform
anexei.
2.6 Conform prevederilor art. 331 alin. (2) lit. a) din pct. 1 si 3 din Codul Fiscal pentru decontarea taxei
pe valoare adaugata, vanzatorul si cumparatorul vor aplica masuri de simplificare, respectiv “taxare
inversa”.
3. Durata contractului
3.1. Contractul se încheie pe o perioada de 2 luni, începând cu data de constituirii garantiei de buna
executie şi poate fi prelungit cu acordul părţilor.
4. Documentele contractului
4.1. Documentele contractului sunt:
a) contractul propriu-zis;
b) propunerea financiară;
c) caietul de sarcini;
d) anexele la contract.
5. Termenele de livrare
Livrarea deşeurilor se va face din locatiile CE Tr. Severin, CE Craiova, Depozit Isalnita, CE Tg- Jiu, în
termen de 5 (cinci) zile de la data primirii comenzii scrise de la vanzator.
6. Garantia contractuala
6.1. Cumparatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie, a contractului, in cuantum de
10% din valoarea deseurilor adjudecate, in termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului.

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice
TRANSELECTRICA SA - Sucursala de Transport Craiova Strada Brestei nr. 5, cod postal 200581, Craiova, România, Nr.
Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J16/523/2000, Cod
unic de înregistrare 10997485, Telefon +40251 307 100,
Fax +40251 307 108
www.transelectrica.ro

6.2. Vanzatorul are obligatia de a elibera garantia de participare numai dupa ce cumparatorul a facut
dovada constituirii garantiei contractuale de la pct. 6.1., dar nu mai tarziu de aceasta data.
6.3. Vanzatorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei contractuale, in limita prejudiciului creat,
daca cumparatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei contractuale, vanzatorul are obligatia de a notifica acest lucru cumparatorului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
7. Condiţii de livrare
7.1. Preluarea deşeurilor se va face la solicitarea scrisa a vânzătorului, cumpărătorul având obligaţia să
se prezinte în termen de 5 (cinci) zile de la data primirii comenzii scrise de la vanzator , pentru ridicare a
cantităţilor de deşeuri depozitate.
7.2. Cumpărătorul se obligă să asigure, pe cheltuiala sa, mijloace de transport autorizate adecvate
cantităţilor şi tipurilor de deşeuri în vederea transportului deşeurilor, personal şi utilaje pentru
încărcarea/descărcarea în/din mijloacele de transport.
7.3. Preluarea deseurilor se va face din locatiile S.T. Craiova, de unde cumparatorul are obligatia sa le
ridice in prezenta gestionarului S.T .Craiova, care va insoti mijlocul de transport pentru cantarire.
7.4. Preluarea deseurilor se va face de catre cumparator care va dispune de personal calificat si
mijloace auto proprii, pe cheltuiala sa, cu respectarea normelor de securitate a muncii si a
reglementarilor privind accesul in incinta C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., atat pentru persoane, cat si
pentru autovehicule.
8. Modalităţi de plată
8.1. Plata deşeurilor se va face în lei, prin ordin de plată, anterior ridicarii deseurilor, pentru
contravalorea cantitatii pentru care cumparatorul este instiintat sa o ridice.
9. Penalităţi, daune - interese.
9.1. În cazul în care cumpărătorul nu se prezintă pentru preluarea deşeurilor în termen de 5 zile de la
data anunţării, acesta datorează vânzătorului penalităţi de întârziere pentru fiecare zi de depăşire a
acestui termen în cuantum de 0,1% din preţul produselor depuse spre vânzare, până la data ridicării
efective a acestora, in cazul in care s-a depasit termenul de 10 (zece) zile de la anuntare.
9.2. Cumparatorul datoreaza si plata eventualelor daune cauzate de amenzile aplicate de agentiile de
mediu.
10. Cerinte in domeniul caltatii, mediului si securitatii si sanatatii in munca.
10.1 Cerinte in domeniul calitatii
In toate etapele derularii contractului se vor respecta cerintele de calitate impuse prin sistemul de
management al calitatii declarat ca implementat, aliniate la standardul international - Sistemul de
management al calitatii.
10.2.Cerinte in domeniul mediului
(1) Personalul prestatorului va respecta întocmai prevederile O.U.G nr.195/2005 privind „Protectia
mediului” aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.
211/2011 privind „Regimul deseurilor” – Republicata, HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile
si completarile ulterioare si HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase
pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Personalul prestatorului, prin natura activităţii prestate, va manifesta o deosebită atenţie astfel
încât să se evite producerea oricăror evenimente care să aibă efecte nocive asupra mediului sau asupra
stării de sănătate a personalului.
(3) Prestatorul răspunde legal de de orice impact negativ asupra mediului înconjurător, rezultat în
urma activităţii sale, şi va acoperi din punct de vedere financiar orice prejudici creat.
(4) Prestatorul va respecta și condițiile de mediu impuse în Caietul de sarcini.
10.3.Cerinte in domeniul securitatii si sanatatii in munca
La vanzarea deseurilor, trebuie sa se respecte prevederile legislatiei de securitate si sanatate in
munca in vigoare, si anume:
- Legea Securitatii si sanatatii in Munca nr. 319/2006, actualizata;
- Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 aprobate prin HG nr.1425/2006 ,
actualizata;
- H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori
a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
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- H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca;
- H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul
de munca;
- H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locuri de munca.
- Cumparatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu legislatia,
normele si instructiunile de securitate a muncii in vigoare, pentru siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului;
- In conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, orice eveniment va fi
comunicat conform prevederilor din Legea nr. 319/2006.-legea securitatii si sanatatii in munca in
vigoare;
- Conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, legea securitatii si sanatatii munca
in vigoare, cercetarea evenimentelor se face imediat dupa comunicare si are ca scop stabilirea
imprejurarilor si cauzelor care au dus la producerea acestora, a reglementarilor legale incalcate, a
raspunderilor si a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare si
respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului;
- Cercetarea evenimentelor este obligatorie si se efectueaza in conformitate cu Legea nr. 319/2006
legea securitatii si sanatatii in munca in vigoare.Inregistrarea accidentului munca se face de persoana
juridica de care apartine accidentatul daca nu s-a stabilit altfel prin PV de cercetare a evenimentului,
personalul implicat in evenimentul produs in spatiile si instalatiile beneficiarului are obligatia de a da
informatiile solicitate de comisia de cercetare a evenimentului;
- De accidentele de natura electrica sau neelectrica, produse in zona de lucru (unde isi desfasoara
activitatea prestatorul) sau datorate depasirii acestei zone de lucru, sau apropierii fata de instalatiile
electrice aflate sub tensiune la distante mai mici decat distantele de vecinatate prevazute in instructiunile
vanzatorului a personalului cumparatorului , raspunde cumparatorul.
- Pentru nerespectarea legislatiei, normelor, instructiunilor si prevederilor de securitate a muncii precum
si a tehnologiilor de lucru de catre personalul cumparatorului este raspunzator cumparatorul.
Pentru orice accident de natura electrica sau neelectrica cauzat de utilizarea de unelte, scule,
dispozitive, aparate electrice si utilaje necorespunzatoare din dotare de catre personalul cumparatorului,
raspunde cumparatorul;
- Orice accident/incident produs de/sau din cauza mijloacelor de productie utilizate de personalul
cumparatorului in zona de lucru sau de acces, este in responsabilitatea cumparatorului.
- Eventualele accidente apărute din vina prestatorului în timpul prestării serviciilor solicitate se vor
înregistra la acesta, cumparatorul urmând a suporta si cheltuielile aferente remedierii lor;
- Cumparatorul se obligă să asigure instruirea din punct de vedere SSM şi PSI a personalului propriu,
dotarea cu echipamente individuale de protectie si mijloace de protectie, pentru fiecare angajat şi cu un
element de identificare conţinând informaţii cu privire la persoană şi angajator.
- Cumparatorul, în timpul prestării serviciilor, va deţine în dotare – atat fişe tehnice sau instrucţiuni, cât si
Instrucţiuni proprii de SSM – conform Legii nr. 319/2006 - legea securitatii si sanatatii in munca in
vigoare.
Lucrarile de livrare a desurilor din locatiile CE Craiova, CE Tr.Severin, CE Tg.Jiu se vor desfasura in
baza unei Conventiei de lucrari incheiata intre Cumparator si Vanzator si conform legislatiei de SSM in
vigoare si a procedurilor C.N.T.E.E. „Transelectrica”S.A.
11. Rezilierea contractului
11.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii
lezate de a cere rezilierea contractului de vânzare-cumpărare şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.2. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de vânzare-cumpărare, în cel mult
30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi
care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv
ar fi contrară interesului public.
11.3. Vânzătorul are dreptul de a rezilia oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată
cumpărătorului, dacă acesta dă faliment sau este insolvabil, cu condiţia ca această reziliere să nu
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru vânzător.
11.4. În cazul prevăzut la clauza 11.2 vânzătorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
12. Forţa majoră
12.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
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12.2. Forţa majoră se constată de o autoritate competentă.
12.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
12.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
13. Soluţionarea litigiilor
13.1. Vânzătorul şi cumpărătorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
13.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale cumpărătorul şi vânzătorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
14. Limba care guvernează contractul
14.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
15. Comunicări
15.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
15.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării.
16. Legea aplicabilă contractului
16.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
17. Dispoziţii finale
17.1. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi a fost semnat
la data de........................
VÂNZĂTOR,

CUMPĂRĂTOR,

Viza CFP,

Viza Consilier Juridic

Sef Serviciul Comercial

Responsabil Contract
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