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CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE ALIMENTARE 

SI PRESTARI SERVICII 

NR.______________DIN DATA_______________  

 

ÎNTRE 

S.C. HYPERMARKET S.A., societate pe actiuni, capital social: ...........RON, integral vărsat, inregistrata in Registrul 

Comertului cu numarul ...... in continuare denumita „HYPERMARKET”/ „Cumparator”, 

pe de o parte, 

şi 

S.C. CLIENT FURNIZOR SRL – D, cu un capital social de ____lei_______, înregistrată la Registrul Comerţului 

din ____ denumită în continuare „Furnizorul”, 

pe de altă parte, 

 

Denumite in continuare colectiv “Partile” si individual “Partea” a intervenit prezentul Contract de Furnizare Produse 

Alimentare nr. ________________ din data de __________________ (in continuare „Contractul”): 

CAPITOLUL I. DEFINIŢII 

Afiliat inseamna orice persoana fizica sau juridica care controleaza, este controlata sau se afla sub control comun cu 
Furnizorul sau cu HYPERMARKET, direct sau indirect, precum si orice alta societate din grupul din care face 
parte acesta. 

Bonul de Comanda inseamna Formularul aferent comenzii transmise de HYPERMARKET Furnizorului in care se indica in principal 
Produsul/Produsele comandat(e) dintre Produsele Listate, cantitatea, Pretul de Achizitie (daca e cazul), data, orarul 
si adresa de livrare. 

Data Primirii Facturii inseamna data primirii facturii emise de Furnizor pentru Produsele conforme livrate. In cazul existentei de 
neconformitati intre: 

 informatii mentionate in factura de marfa intocmita de catre Furnizor; 

 informatii aferente facturilor de marfa, introduse in sistemul Workflow de catre Furnizor;  

 informatii aferente receptiei efective de catre HYPERMARKET a Produselor livrate, asa cum rezulta din 

avizul de insotire a marfii semnat de catre HYPERMARKET si/sau din informarea ulterioara; 

 informatii aferente receptiei efective a Produselor livrate care au fost consemnate de catre Furnizor in 
Factura(ile) de corectie,  

atunci Data Primirii Facturii va fi considerata ca fiind data corelarii definitive si fara obiectiuni a tuturor acestor 
informatii constatata in scris (prin e-mail, sau alt mijloc de comunicare convenit de catre parti). 

Reduceri inseamna reducerile comerciale sau bonusurile detaliate in Anexa 1, sectiunea A. 

Procedura de facturare in numele si in 
contul Furnizorului 

inseamna descrierea conditiilor in care, in temeiul art. 155 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal si punctul 72 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Codului Fiscal, HYPERMARKET va emite in locul Furnizorului iar acesta din urma va accepta facturile 
emise de HYPERMARKET pentru: bonusuri/reduceri/retururi, care va constitui Anexa 6 la Contract, din 
momentul semnarii sale de catre Parti. 

Factura de Corectie inseamna factura emisa de catre Furnizor pentru diferentele de cantitate sau de pret. 

Listarea inseamna obligaţia asumată de HYPERMARKET de a pune în vânzare Produsele. 

Pretul de Lista inseamna pretul unitar de lista al Furnizorului, conform Anexei 2. Pretul de Lista include toate tipurile de taxe, 
accize, cheltuielile de depozitare, de transport, de ambalare, de marcare, de etichetare, de reciclare sau revalorificare  
Produse/ambalaje, etc. 

Pretul de Achizitie inseamna pretul unitar care apare pe factura Furnizorului, calculat prin aplicarea Reducerilor la Pretul de Lista. 
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Produse inseamna Produsele alimentare indicate in Anexa 2. 

Produs alimentar este produsul definit de catre Regulamentul CE nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 
ianuarie 2002 ca fiind orice substanta sau produs, indiferent daca este prelucrat, partial prelucrat sau neprelucrat, 
destinat sau prevazut in mod rezonabil a fi ingerat de oameni. 

CAPITOLUL II. TERMENI SI CONDITII GENERALE 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Obiectul Contractului consta in furnizarea de Produse, de catre Furnizor si cumpararea acestora de catre 

HYPERMARKET, precum si in prestarea de servicii de catre HYPERMARKET, in favoarea Furnizorului. 

2. PRETUL PRODUSELOR 

2.1. HYPERMARKET va plati Furnizorului Pretul de Achizitie, calculat prin aplicarea Reducerii la Pretul de Lista al 

Produselor. In acelasi timp, Furnizorul va oferi HYPERMARKET, cu periodicitatea si in cuantumul stabilite conform 

Anexei 1, urmatoarele reduceri sau bonusuri, contravaloarea acestora fiind de natura a diminua obligatiile de plata ale 

HYPERMARKET : 

(a) Reducere suplimentara pentru produse aflate in promotie; 

(b) Bonus pentru volum de  achizitii; 

(c)  Alte reduceri /bonusuri agreate de catre Parti.  

2.2. Partile convin sa renegocieze Pretul de Lista stabilit conform Anexei 2, in cazul în care condiţiile economice de la 

momentul încheierii contractului se modifică în mod substanţial , provocând dezechilibrul valoric al prestaţiilor 

contractuale. Partea care invocă prezenta clauză de impreviziune trebuie să notifice cealaltă parte, invitând -o la 

renegocierea Pretului de Lista, cu un preaviz egal cu cel indicat in Anexa 1 – sectiunea 1. Prin modificare substanţială 

Partile inteleg, de exemplu, cazul devalorizarii RON fata de EURO cu peste 3% fata de cursul valutar valabil la data 

semnarii Contractului. Pretul de Lista modificat si acceptat in scris de catre HYPERMARKET se va aplica numai 

pentru comenzile transmise de catre HYPERMARKET dupa acceptare. 

3. SERVICII PRIVIND PRODUSELE, PRESTATE DE HYPERMARKET 

Partile au stabilit de comun acord prestarea, de catre HYPERMARKET in favoarea Furnizorului, a serviciilor descrise 

in cele ce urmeaza. Pretul acestor servicii este prevazut in Anexa 1, iar facturile aferente acestor servicii vor fi emise 

lunar de catre HYPERMARKET. 

3.1. Servicii de Promovare 

In vederea promovarii speciale a Produselor, Partile stabilesc de comun acord furnizarea de catre HYPERMARKET a 

unor „Servicii de Promovare” vizand exclusiv Produsele si putand consta in (dar fara a se limita la): (a) expunerea 

Produselor in spatii special amenajate si dedicate Produselor, (b) publicitatea Produselor realizata in cataloagele 

HYPERMARKET, (c) servicii promotionale exceptionale si alte actiuni de promovare ale Produselor solicitate de 

catre Furnizor si realizate cu utilizarea resurselor HYPERMARKET.  

3.2. Servicii Logistice 

La solicitarea Furnizorului, HYPERMARKET va presta servicii logistice, in vederea depozitarii Produselor la 

depozitul central si pentru transportarea acestora catre magazine sau orice alte locatii de livrare.  

3.3. Servicii de Listare   

(a) In vederea vanzarii directe catre consumator a Produselor de catre HYPERMARKET, Furnizorul va achita 

catre acesta din urma un tarif anual de listare, in cuantumul stabilit in Anexa 1, pentru fiecare articol in parte.  

(b) In cazul produselor din categoria „legume-fructe”, tariful de listare astfel stabilit va garanta, pentru o perioada 

de minim 30 de zile (succesive sau nu) in cursul termenului contractual initial,  prezenta la raft a fiecarui articol 

listat din aceasta categorie de produse. Listarea nu presupune insa obligatia HYPERMARKET de a comanda, 

saptamanal/ bisaptamanal, produsele astfel listate, dar care nu au fost selectate in cadrul licitatiilor organizate 

de HYPERMARKET.   
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3.4. Servicii Gestionare Perisabilitati 

In cazul produselor alimentare perisabile, avand in vedere necesitatea scoaterii acestora de la vanzare in cazul expirarii 

valabilitatii sau deteriorarii acestora ori a deteriorarii ambalajului si imposibilitatea tehnica a returnarii acestora catre 

Furnizor, HYPERMARKET va presta acestuia servicii de gestionare a produselor perisabile care devin 

necorespunzatoare vanzarii (retragere de la vanzare, depozitare, distrugere). 

4. OBLIGATIILE PARTILOR 

4.1. Obligatiile Furnizorului 

4.1.1.  Obligatii generale cu privire la Produsele livrate si executarea Contractului 

(a) Furnizorul se obliga sa asigure calitatea si conformitatea Produselor livrate si sa respecte legislatia nationala si a 

Uniunii Europene, in vigoare la momentul livrarii, in domeniile relevante, cum ar fi: sanitar, sanitar-veterinar, 

protectia consumatorului si a mediului (inclusiv cu privire la gestiunea deseurilor), protectia muncii si situatii de 

urgenta, legislatia muncii, reglementările referitoare la productia, ambalarea, etichetarea, marcarea, garantia, 

conformitatea, calitatea si caracteristicile Produselor, precum si orice alta obligatie care conform legii sau 

prezentului Contract este in sarcina sa. 

(b) Furnizorul se obliga ca, pentru toate Bonurile de Comanda acceptate, sa livreze Produsele in mod complet, la 

locatiile si in termenele precizate in Bonurile de Comanda si sa transfere proprietatea acestora catre 

HYPERMARKET. 

(c)  Furnizorul se obliga sa livreze exclusiv Produse pentru care a mai ramas cel putin 70 % din durata termenului 

de valabilitate de la data livrarii conforme si pana la momentul expirarii termenului de valabilitate.  

(d) Furnizorul garanteaza pentru orice deficiente cu privire la originea, provenienta si calitatea Produselor livrate 

care afecteaza sau ar putea afecta viata, siguranta, sanatatea si securitatea consumatorilor.  

(e) Furnizorul este obligat sa asigure transportul Produselor până la locul indicat în fiecare Bon de Comandă, cu 

respectarea legislatiei aplicabile si a tuturor standardelor si normelor in vigoare. 

(f) Sa contribuie la activitatea de mercantizare a Produselor prin personal specializat al unei agentii de 

merchandising agreata in prealabil de catre HYPERMARKET, ca urmare a unei licitatii electronice, respectand 

termenii agreati cu aceasta ocazie.   

4.1.2.  Obligatii de informare 

(a) Furnizorul va informa in scris HYPERMARKET si va furniza toate documentele si informatiile necesare in 

vederea comercializarii Produselor in deplina conformitate cu normele legale in vigoare.  

(b) Furnizorul se obliga sa informeze in scris HYPERMARKET, de indata ce survine unul dintre urmatoarele 

evenimente: schimbarea datelor de identificare ale societatii Furnizorului sau modificari statutare care implica 

afilierea la alte retele comerciale, deschiderea unei proceduri de dizolvare, lichidare, insolvenţă, reorganizare 

judiciară ori voluntară si/sau faliment inceputa de catre sau impotriva sa.  

(c)  Furnizorul se obliga sa prezinte in momentul incheierii prezentului Contract toate autorizatiile, avizele si 

documentele legale referitoare la dreptul sau de productie, comercializare, distribuire a Produselor (după caz). 

4.1.3.  Obligatii cu privire la dreptul de proprietate intelectuala 

(a) Furnizorul garanteaza ca detine dreptul de distributie a Produselor si ca utilizeaza, in mod legal, toate drepturile 

de proprietate intelectuala in legatura cu acestea, autorizand HYPERMARKET sa utilizeze aceste drepturi in 

vederea comercializarii si promovarii, prin orice mijloace, a acestora.  

(b) Furnizorul nu va propune spre vanzare si nu va livra HYPERMARKET produse sau ambalaje care incalca 

orice drepturi de proprietate intelectuala apartinand tertilor si va despagubi HYPERMARKET pentru orice 

pretentii justificate din partea acestora din urma cu privire la incalcarea drepturilor acestora prin distributia sau 

promovarea in orice modalitate, de catre HYPERMARKET a Produselor. Furnizorul se obliga sa intervina si 

sa ia orice masuri necesare in cadrul eventualelor actiuni in apararea drepturilor de proprietate intelectuala cu 

privire la Produse, formulate de catre terti impotriva HYPERMARKET, de care HYPERMARKET il va 

instiinta. In plus, in aceasta situatie, Furnizorul raspunde pentru prejudiciul cauzat imaginii si activitatii 

HYPERMARKET. 

(c)  [art. aplicabil numai Furnizorului care are calitatea de Distribuitor de produse Marca Proprie a HYPERMARKET] 

Furnizorului care distribuie catre HYPERMARKET produse Marca Proprie a acestuia ii este absolut interzis 

sa revalorifice stocurile acestor produse ramase la data incetarii Contractului, cu exceptia cazului in care sunt 

inlaturate orice insemn, eticheta sau logo care indica provenienta marfurilor si marca acestora sau poarta 
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elementele distinctive ale produselor Marca Proprie. Incalcarea acestei interdictii va atrage, de drept, in sarcina 

Furnizorului, obligatia de a plati catre HYPERMARKET daune-interese in cuantum de 50.000 Euro pentru 

fiecare situatie in parte constatată şi notificată de HYPERMARKET Furnizorului. 

4.2. Obligatiile HYPERMARKET 

4.2.1.  HYPERMARKET se angajeaza sa receptioneze Produsele livrate de catre Furnizor, la locul indicat în Bonul de 

Comandă, in cadrul orarului de lucru, cu respectarea procedurii referitoare la receptionarea Produselor si a 

prevederilor legale aplicabile. 

4.2.2.  HYPERMARKET se angajeaza sa plateasca Pretul de Achizitie in termenul/termenele prevazut(e) in Anexa 1, 

calculat(e) de la Data Primirii Facturii.  

4.3. Obligatii comune 

Fiecare dintre Parti se obliga sa respecte urmatoarele obligatii, sub sanctiunea obligarii la plata de despagubiri pentru 

acoperirea prejudiciului cauzat celeilalte Parti: 

4.3.1.  Concurenta neloiala 

Fiecare dintre Parti se va abtine de la a oferi/ promite/ acorde angajatilor celeilalte Parti avantaje materiale sau 

financiare sau alte beneficii in scopul: (a) obtinerii unor conditii comerciale mai favorabile (b) efectuarii sau omisiunii 

efectuarii unor acte/fapte legate de atributiile lor de serviciu, de natura a produce prejudicii altor parteneri, activitatii 

comerciale, produselor sau imaginii acestora sau o distorsionare a concurentei ori (c) obtinerii de informatii/secrete 

comerciale referitoare la activitatea sau produsele altor parteneri precum  si cu privire la conditiile desfasurarii relatiilor 

comerciale cu alti parteneri sau (d) determinarii acestora de a renunta la colaborarea cu alti parteneri sau de a colabora 

cu alte societati comerciale in detrimentul altor parteneri.  

4.3.2.  Confidentialitate 

(a) Fiecare dintre Parti va pastra deplina confidentialitate cu privire la conditiile colaborarii si in special cu privire 

la informatiile referitoare la cifra de afaceri realizata, la volumul vanzarilor, la continutul prezentului Contract si 

al anexelor acestuia, la orice document care va fi schimbat intre Parti in scopul bunei desfasurari si executari a 

Contractului precum si cu privire la orice aspect, informatie, data sau document in legatura cu activitatea 

comerciala economica sau strategica a celeilalte Parti sau in legatura cu personalul, produsele, bunurile, 

colaboratorii sau clientela acesteia, de care va lua cunostinta, intentionat sau nu, pe parcursul desfasurarii si 

executarii contractului. 

(b) Partile nu vor comunica informatiile confidentiale de mai sus decat acelor prepusi sau colaboratori ale caror 

atributii necesita cunoasterea acestor aspecte, sau acelor persoane care sunt indreptatite prin lege sa solicite 

aceste informatii. Fiecare Parte va lua toate măsurile necesare pentru a obliga personalul angajat sau 

colaborator si/sau pe tertii intervenienti in derularea Contractului sa pastreze secretul fiecarei informatii 

confidentiale. 

(c)  Obligatiile sus mentionate vor fi in vigoare atat pe parcursul derularii prezentului Contract precum si pe 

termen de 2 (doi) ani de la incetarea acestuia.  

5. LISTAREA PRODUSELOR 

5.1. HYPERMARKET va comanda Produsele din categoria de Produse listate ale Furnizorului, conform Anexei 2 la 

Contract. Produsele trebuie să îndeplinească următoarele conditii, pentru care Furnizorul este răspunzător: 

(a) Produsele sunt conforme reglementarilor aplicabile in Romania si la nivelul Uniunii Europene, inclusiv 

reglementarilor referitoare la contrafacere si la protectia si securitatea consumatorilor; 

(b) Produsele au o eticheta in limba romana, aplicata pe Produse in conformitate cu criteriile stabilite de legislatia 

in vigoare;  

(c)  Produsele dispun de un Cod EAN conform tuturor reglementarilor aplicabile pe toata durata prezentului 

Contract. In cazul in care Furnizorul nu este membru EAN Romania si nu dispune de coduri EAN, 

HYPERMARKET poate contracta coduri EAN HYPERMARKET. In cazul in care  contractarea de coduri 

EAN se face de catre HYPERMARKET, acesta va percepe de la Furnizor o suma de [__-___] euro, 

Furnizorul avand obligatia de a tipari aceste coduri si de a asigura etichetarea Produselor conform legislatiei in 

vigoare si a eventualelor cerinte ale HYPERMARKET. 

(d) Pentru Produsele care se vand si separat si in lot, Furnizorul se obliga sa aiba coduri EAN separate pe fiecare 

Produs in parte si pe fiecare lot, Produsele care se gasesc in lot avand si separat un cod EAN. 
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(e) Furnizorul a prezentat HYPERMARKET mostre ale Produselor, in urma analizei carora aceste Produse au 

fost listate. 

5.2. In cazul in care Furnizorul a prezentat, in prealabil listarii, mostre ale Produselor, acestea trebuie sa fie identice cu 

Produsele care urmeaza a fi furnizate. Cheltuielile de livrare a mostrelor incumba Furnizorulului. 

5.3. Avand in vedere natura sezoniera a produselor din categoria „legume-fructe”, HYPERMARKET va organiza 

periodic (doua ori pe saptamana, in zilele de luni si joi), licitatii in vederea analizarii celor mai bune oferte propuse de 

catre Furnizori, urmand a selecta produsele pe care urmeaza sa le achizitioneze pe baza criteriilor de calitate si pret. In 

acest scop, HYPERMARKET va lista, la data semnarii contractului, tipurile de articole din categoria „legume-fructe” 

propuse de catre Furnizor; numai articolele din categoriile astfel listate vor putea participa la licitatiile organizate de 

catre HYPERMARKET.  

6. COMANDA SI LIVRAREA 

6.1. Livrarea este executata pe baza, si in stricta conformitate cu Bonul de Comanda acceptat de catre Furnizor in 

conditiile prevazute prin prezentul Contract. Furnizorul nu poate refuza onorarea unui Bon de Comanda decat pentru 

un caz de forta majora, in caz contrar urmand a se aplica prevederile art. 12 (CLAUZA PENALA), si ale anexelor 7A 

si 7B, art. 8 - penalitati. 

6.2. Furnizorul are obligatia de a prezenta la livrare o copie a Bonului de Comanda in baza caruia efectueaza livrarea, 

precum si avizul de insotire a marfii si toate avizele si autorizatiile cerute de legislatia romana necesare la fiecare 

livrare. Prezenta fizica a bonului de comanda poate fi substituita de mentionarea pe avizul de insotire a marfii a 

urmatoarelor informatii: numarul bonului de comanda aferent comenzii, data comenzii, data prevazuta de livrare. 

6.3. Riscul pieirii Produselor este suportat in totalitate de catre Furnizor pana in momentul predarii acestora catre 

HYPERMARKET, la locul indicat in Bonul de Comanda, predare constatata prin semnatura, pe avizul de insotire a 

marfii, a lucratorului HYPERMARKET de la Receptie Marfa. 

6.4. Furnizorul va respecta conditiile concrete de livrare asa cum sunt detaliate in caietele de sarcini logistice (Anexa 7A si 

Anexa 7B).  

6.5. Furnizorul va lua inapoi ambalajul gol conform principiului “piesa contra piesa de format identic”, cu ocazia fiecarei 

livrari, in afara de prima livrare, in cazul livrarilor directe la magazinele HYPERMARKET / HYPERMARKET, pe 

baza de programare,  iar in cazul livrarilor la depozitele HYPERMARKET, preluarea se va face pentru minim 30 

paleti la fiecare livrare. Numarul de ambalaje livrate va trebui sa figureze pe fiecare aviz de insotire a marfii sau pe un 

proces-verbal de predare-primire, semnat de ambele Parti in conditiile acestui Contract. In caz contrar, orice cerere 

din partea Furnizorului, avand ca obiect restituirea ambalajelor, nu va fi acceptata si nu va da loc niciunei indemnizatii 

de orice natura. Nu vor fi returnate, iar Furnizorul nu va solicita contravaloarea urmatoarelor ambalaje nereturnabile: 

paleti „tip EURO” si paleti industriali. 

6.6. Măsurarea, încărcarea, expeditia, transportul şi descărcarea Produselor la locul de livrare indicat de HYPERMARKET 

se vor efectua de către Furnizor, pe cheltuiala acestuia. 

7. RECEPTIA PRODUSELOR 

7.1. HYPERMARKET va indica in avizul de insotire a marfii obiectiunile cu privire la marfa livrata (deficiente aparente de 

cantitate, calitate). Cu toate acestea, HYPERMARKET nu va avea obligaţia de a menţiona în avizul de însoţire a 

mărfii vreo obiecţie cu privire la eventuala depăşire a termenului de livrare şi, în general, vreo chestiune care excede 

verificării fizice a Produselor recepţionate.  

7.2. Receptia cantitativa si calitativa definitiva a Produselor va avea loc în termen de 48 de ore de la data predării 

Produselor, termen in care HYPERMARKET va constata si comunica Furnizorului in scris prin orice mijloace, orice 

obiectiuni suplimentare cu privire la cantitatea şi calitatea Produselor predate, care nu au putut fi constatate cu ocazia 

livrarii. In lipsa acestei comunicari, receptia se va considera efectuata conform avizului de insotire a marfii.   

8. REFUZUL, RETURUL SI RETRAGEREA PRODUSELOR 

8.1. HYPERMARKET are dreptul de a refuza, total sau parţial, receptia Produselor, pe cheltuiala Furnizorului si fara 

obligatia de plata a acestora, în oricare din următoarele situaţii: 

(a) Produsele sau ambalajele acestora nu corespund din punct de vedere calitativ cu mostrele prezentate de 

Furnizor sau cu specificatiile convenite de Parti in prealabil, ori nu indeplinesc conditiile logistice prevazute in 

anexele 7A si/sau 7B;  
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(b) Produsele nu sunt livrate conform Bonului de Comanda, in ce priveste: cantitatea, termenul sau locul de 

livrare;  

(c)  Produsele nu indeplinesc conditiile legale de punere pe piata (inclusiv cu privire la etichetare, ambalare, 

marcare, etc.);  

(d) Documentele cerute de lege necesare la livrare si/sau pentru comercializarea Produselor lipsesc sau sunt 

incomplete;  

(e) Comercializarea Produselor a fost interzisa de autoritatile competente;  

(f) Produsele si/sau ambalajele acestora sunt deteriorate sau prezinta defecte de fabricatie;  

(g) Produsele nu sunt livrate in termenul de valabilitate ori cu încălcarea art. 4.1.1(c), sau pe durata normala de 

viata sau de folosinta, garantia Produselor nu este conforma cu dispozitiile legale sau Furnizorul nu poate 

indeplini obligatiile in legatura cu acordarea garantiei;  

(h) Cu privire la Produse exista indicii certe sau suspiciuni ca sunt contrafacute; 

(i) Produsele sunt livrate cu incalcarea de catre Furnizor a prevederilor art.4.1.  

In aceste situatii, comanda (sau parte din comanda, dupa cum comunica HYPERMARKET) va fi considerata 

nelivrata si va fi inchisa, iar HYPERMARKET va avea libertatea de a solicita sau nu, la discretia sa si fara a putea fi 

obligata sa accepte, inlocuirea sau livrarea ulterioara a Produselor neconforme. 

8.2. Furnizorul are obligatia de a efectua, pe proprie cheltuiala, toate analizele/testele de calitate solicitate de catre 

autoritatile de control cu atributii in domeniu, in legatura cu Produsele. Daca in urma analizelor/testelor sus 

mentionate sau ca urmare a controalelor din partea autoritatilor cu atributii in domeniu, se constata necesitatea 

retragerii de pe piata a Produselor, retragerea se va face de catre si pe propria cheltuiala a Furnizorului, in conformitate 

cu legislatia aplicabila, Furnizorul fiind totodata obligat sa indeplineasca toate procedurile suplimentare solicitate de 

lege in acest caz (informarea autoritatii, informarea consumatorilor, preluarea Produselor de la HYPERMARKET, 

formalitati de distrugere). Furnizorul va informa HYPERMARKET, la cererea acestuia, cu privire la etapele si 

demersurile urmate.  

8.3. In cazul in care procedurile de retragere nu vor fi efectuate de Furnizor, fie din culpa acestuia, fie atunci cand acest 

lucru nu este posibil, conform dispozitiilor legale aplicabile, HYPERMARKET va efectua procedurile de retragere sau 

distrugere, Furnizorul fiind obligat sa despagubeasca HYPERMARKET pentru toate cheltuielile intreprinse cu aceasta 

ocazie. Furnizorul nu va solicita iar HYPERMARKET nu va achita contravaloarea Produselor astfel retrase/distruse.   

8.4. In cazul Produselor de origine animala cu privire la care se constata, dupa data receptiei si in interiorul perioadei de 

valabilitate anumite vicii sau deficiente calitative, se va intocmi de catre HYPERMARKET si reprezentantii entitatilor 

cu atributii in domeniu, un act sanitar veterinar de confiscare/distrugere, Furnizorul fiind obligat sa emita o factura de 

retur aferenta acestor Produse in maximum 5 (cinci) zile de la data comunicarii actului sanitar veterinar de confiscare 

de catre HYPERMARKET. 

8.5. Daca returul Produselor este permis de lege, acesta va avea loc, pe cheltuiala Furnizorului, in urmatoarele situatii:  

(a) in cazul neconformitatii calitative a Produselor sau daca se descopera ca acestea au defecte de fabricatie sau 

vicii ascunse;  

(b) la sfarsit de sezon;  

(c)  cand nu mai corespund prevederilor legale in vigoare;  

(d) daca, cu privire la Produse, exista indicii certe sau suspiciuni ca sunt contrafacute;  

(e) in alte situatii stabilite de catre Parti de comun acord.  

In aceste situatii, HYPERMARKET va pregati Produsele pentru retur si va notifica Furnizorului, prin intermediul 

unui bon de comanda transmis prin fax sau e-mai, situatia stocului de Produse de returnat si locul la care Furnizorul 

este obligat sa se prezinte in vederea ridicarii acestora. Furnizorul va avea obligatia ca, fara intarziere, sa organizeze 

transportul Produselor returnate, pe cheltuiala sa.  

Din momentul semnarii avizului de insotire a marfii de catre HYPERMARKET si predarii acestora la transportatorul 

Furnizorului sau catre Furnizor, toate riscurile cu privire la pierderea/ deteriorarea marfii vor fi suportate de Furnizor. 

In cazul neorganizării de către Furnizor, in termen de 30 de zile de la notificarea HYPERMARKET, a transportului şi 

ridicării Produselor al căror retur a fost notificat Furnizorului, Produsele respective sunt considerate ca fiind lasate la 

dispozitia HYPERMARKET. Furnizorul nu va putea solicita, iar HYPERMARKET nu va datora preţul Produselor 

returnate/lasate la dispozitia HYPERMARKET. 
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Pentru Produsele pentru care normele legale sau de reglementare interzic sau limiteaza returul catre furnizori, 

HYPERMARKET va distruge Produsele, pe cheltuiala Furnizorului. 

8.6. Prevederile acestui articol 8 se vor completa cu cele ale Anexelor 7A si/sau 7B, dupa caz. 

9. MODALITATI DE PLATA 

9.1. Emiterea facturilor Furnizorului 

9.1.1.  Pentru fiecare comanda de Produse, in baza avizului de insotire a marfii contrasemnat de HYPERMARKET si tinand 

cont de obiectiunile/remarcile facute pe acest aviz sau notificate separat de HYPERMARKET conform art. 7.1 si 7.2, 

Furnizorul va emite si va comunica factura de baza, in conformitate cu prevederile Anexei 1b („Conditii facturare”).  

9.1.2.  HYPERMARKET va emite, in numele si in contul Furnizorului si va comunica acestuia, la termenele convenite de 

catre Parti si conform Anexei 1, facturile aferente bonusurilor/reducerilor off invoice precum si facturile de retur, 

conform Procedurii de facturare in numele si in contul furnizorului (Anexa 6) . Facturile emise de HYPERMARKET 

in numele si in contul Furnizorului se considera a fi acceptate de către Furnizor daca acesta nu comunică nicio 

obiecţie in scris in termen de 3 zile de la data primirii facturii emise in numele si in contul acestuia. 

9.2. Emiterea facturilor HYPERMARKET 

9.2.1.  Pentru sumele datorate de catre Furnizor in baza Anexei 1 si/sau acordurilor de cooperare si/sau a oricaror alte 

acorduri incheiate intre Parti, HYPERMARKET va emite lunar facturile aferente si le va comunica Furnizorului prin 

posta sau curier rapid, personal sau printr-un tert desemnat in acest sens, semnatura Furnizorului pe confirmarea de 

primire constituind dovada primirii acesteia.  

9.2.2.  La data emiterii facturilor sus mentionate, HYPERMARKET va comunica prin e-mail Furnizorului detaliile acestora 

(numar, data, valoare, obiect). Furnizorul este obligat ca, in cel mult 48 de ore de la primirea acestor detalii, sa 

transmita in scris, prin e-mail adresat HYPERMARKET (la adresa de e-mail indicata in Anexa 1b) eventuale 

obiectiuni cu privire la aceasta factura, in caz contrar factura considerandu-se in mod implicit si irevocabil acceptata la 

plata iar Furnizorul va raspunde pentru neplata acesteia. 

9.3. Plata facturilor 

(a) Avand in vedere obligatiile reciproce de plata dintre Parti, acestea au convenit in mod expres ca facturile emise 

de catre acestea vor fi stinse, pana la cuantumul creantei celei mai mici, prin compensare, cu respectarea 

prevederilor legale si a Anexei 1b iar pentru excedent, prin virament bancar , in conturile indicate in 

preambul.  

(b) De asemenea, pentru evitarea oricarui dubiu, este in mod expres precizat ca facturile aferente reducerilor sau 

bonusurilor acordate de Furnizor, precum si facturile de corectie sau de retur emise in baza acestui Contract 

vor diminua, de drept si fara nicio alta formalitate, obligatiile de plata ale HYPERMARKET. 

(c)  Pentru fiecare plata efectuata catre Furnizor, HYPERMARKET va indica acestuia factura/facturile pe care a 

inteles sa le stinga (integral sau partial). In cazul platilor prin virament bancar, in lipsa unei astfel de 

comunicari, platile se vor considera imputate conform inregistrarilor din portalul informatic mentionat in 

Anexa 1b, inregistrari care pot fi consultate, la orice moment, de catre Furnizor. In cazul in care Furnizorul nu 

consulta aceste inregistrari si/sau nu comunica HYPERMARKET, in termen de maxim 5 zile de la data 

primirii unei plati din partea HYPERMARKET, obiectiunile sale cu privire la modul in care a fost facuta 

imputatia platii, Furnizorul este decazut din dreptul de a contesta aceasta imputatie, iar facturile vor fi 

considerate stinse conform inregistrarilor contabile HYPERMARKET. 

10. OPERATIUNI PROMOTIONALE 

10.1.  Partile pot decide impreuna realizarea unor operatiuni promotionale, pentru unul sau mai multe Produse si pentru o 

perioada determinata. Furnizorul va acorda o reducere suplimentara pentru Produsele aflate in promotie. Reducerea 

va fi indicata in Bonul de Comanda aferent comenzii pentru Produsele respective si acceptat de catre Furnizor, 

conform  Contractului si va fi inclus in factura/ facturile emisa/ emise de Furnizor pentru Produsele destinate 

promotiei.  

10.2.  Partile vor putea semna, daca va fi cazul, un acord comercial, prin care se vor stabili Produsele destinate promotiei, 

durata, modalitatea de realizare, eventuale termene speciale de livrare precum si Serviciile de Promovare agreate de 

Parti. Chiar si in lipsa unui astfel de document, comunicarea Furnizorului, transmisa catre HYPERMARKET în 

conformitate cu art. 17 (NOTIFICARI), prin care Furnizorul confirma participarea sa la promotie si conditiile acestei 

participari (produse, preturi, etc.) este suficienta si va fi considerata angajament al Furnizorului in acest sens iar 

Furnizorul va fi obligat sa o respecte.  
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10.3.  Avand in vedere prejudiciile semnificative de natura patrimoniala si/sau de imagine pe care le poate suferi 

HYPERMARKET in cazul lipsei stocurilor la produse promovate in campanii promotionale cu privire la anumite 

Produse ale Furnizorului, acesta din urma se obliga in mod expres sa livreze Produsele care fac obiectul promotiei pe 

toata durata ei, in stricta conformitate cu cantitatile si conditiile agreate de Parti.  

10.4.  HYPERMARKET isi rezerva dreptul de a refuza spre publicare sau utilizare materialele promotionale ale Furnizorului 

daca acestea nu respecta calitatea necesara publicarii sau daca sunt considerate ca prejudiciabile imaginii 

HYPERMARKET. Furnizorul isi asuma intreaga responsabilitate referitoare la materialul transmis si la respectarea 

drepturilor de proprietate intelectuala asupra acestora, HYPERMARKET fiind exonerat de orice raspundere. 

10.5.  In cazul expunerii de Produse in magazinele HYPERMARKET sau in alt spatiu decis de comun acord de catre Parti, 

HYPERMARKET poate decide schimbarea spatiului sau a suprafetei convenite initial, cu informarea Furnizorului, 

daca motive obiective o impun.  

10.6.  HYPERMARKET va avea deplina libertate de a-si stabili preturile de revanzare, pentru toate Produsele 

achizitionate de la Furnizor, inclusiv in cazul in care acestea sunt destinate unei promotii. De asemenea, 

HYPERMARKET este liber sa isi stabileasca propria politica promotionala, prin aplicarea de reduceri sau 

rabaturi naturale sau a oricaror avantaje acordate clientilor sai, independent si/sau suplimentar fata de 

operatiunile promotionale initiate de catre, sau impreuna cu Furnizorul.  

11. CESIUNE SI TRANSFER 

11.1.(a) Fiecare dintre Parti se obliga sa informeze cealalta Parte in scris, cu cel putin 30 de zile inainte de intervenirea 

oricarui transfer al creantelor care ii revin in temeiul Contractului, sau inainte de constituirea oricarei ipoteci/garantii  asupra 

acestor creante.  

(b) Furnizorul se obliga in mod expres : (i) sa cesioneze doar, sau garanteze doar cu, acele creante prezente si/sau viitoare 

care nu sunt destinate compensarii cu creantele prezente si/sau viitoare ale HYPERMARKET fata de Furnizor; (ii) sa aduca 

la cunostinta oricarui cesionar/creditor ipotecar informatiile relevante privind natura diminuabila a creantelor rezultate din 

Contract si sa prezinte HYPERMARKET dovada indeplinirii acestei obligatii precum si a faptului ca aceste aspecte sunt 

cunoscute si asumate si de catre cesionar/creditorul ipotecar, fiind integrate in contractul de cesiune urmatoarele:  

- creantele banesti si orice drepturi ale HYPERMARKET fata de Furnizor rezultand din acest Contract nu vor fi in niciun 

fel afectate prin incheierea de catre Furnizor a unui contract de cesiune de creanta/ ipoteca mobiliara privind crenatele 

Furnizorului impotriva HYPERMARKET, data fiind posibilitatea contractuala de diminuare/compensare a acestor din 

urma creante rezultate din acest Contract;  

- obligatiile de plata in sarcina HYPERMARKET vor putea fi, chiar si dupa momentul cesiunii/ipotecarii, supuse diminuarii 

– conform mecanismelor agreate de catre Parti in acest Contract – iar HYPERMARKET nu va achita 

cesionarului/creditorului ipotecar decat sumele ramase de plata pe care le-ar fi datorat si Furnizorului, dupa operarea tuturor 

compensarilor, reducerilor, a corectiilor de pret, a contravalorii retururilor de marfa sau a serviciilor prestate de 

HYPERMARKET Furnizorului in baza acestui Contract sau in baza oricaror contracte/acorduri conexe sau aditionale;  

- nicio cesiune/factoring/scontare/transfer al creantelor Furnizorului impotriva HYPERMARKET sau ipoteca asupra 

acestora nu va putea afecta dreptul HYPERMARKET de a opune compensarea intervenita in legatura cu aceste creante, 

potrivit Contractului;  

(c) In cazul incalcarii, de catre Furnizor a oricarora dintre obligatiile de mai sus (literele (a) – (b)): 

- Furnizorul va ramane responsabil fata de HYPERMARKET pentru prejudiciile suferite de acesta; 

- Furnizorul garanteaza si se obliga sa se asigure ca nu vor putea fi pretinse, iar HYPERMARKET nu va fi tinuta sa 

plateasca orice parte dintr-o creanta a Furnizorului impotriva HYPERMARKET, ramasa dupa operarea compensarii si/sau 

a mecanismelor contractuale de diminuare a sumei initial facturate de HYPERMARKET in numele si in contul Furnizorului 

(reduceri acordate de furnizor, facturi de corectie sau de retur). 

11.2. Fiecare dintre Parti va putea cesiona acest Contract sau substitui un tert pentru executarea obligatiilor care ii revin in 

baza acestuia numai cu aprobarea scrisa prealabila din partea celeilalte Parti si cu conditia ca Partea cedenta sa ramana 

raspunzatoare, fata de cealalta Parte, in caz de nerespectare de catre cesionar/subcontractant a obligatiilor as tfel transferate 

precum si pentru daunele provocate prin activitatile cesionarului/ subcontractantului. De asemenea, fiecare dintre Parti isi 

rezerva dreptul de a invoca, fata de cesionar/subcontractantul celeilalte Parti, orice vicii de consimtamant sau 

aparari/exceptii nascute din raporturile cu cedentul.   
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12. CLAUZA PENALA  SI DESPAGUBIRI 

12.1.  Furnizorul este de drept în întârziere cu privire la executarea obligaţiilor care îi revin potrivit prezentului Contract. In 

cazul nerespectarii, de catre Furnizor, a oricareia dintre obligatiile asumate conform acestui Contract, Furnizorul va fi, 

de drept, obligat la:   

(a) plata de penalitati, conform prevederilor art. 12.3  de mai jos, ale Anexei 1b, 7A si 7B;  

(b) restituirea contravalorii oricaror amenzi incasate de HYPERMARKET conform proceselor verbale de 

contraventii sau a despagubirilor la care este obligata aceasta printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;  

(c)  plata unei penalitati egale cu cuantumul sumelor solicitate de la HYPERMARKET de catre 

cesionarul/creditorul ipotecar in situatiile prevazute la art. 11; 

(d) plata de despagubiri pentru orice alt prejudiciu efectiv suportat de HYPERMARKET in aceste situatii, care nu 

ar fi acoperit prin plata sumelor indicate la punctele de mai sus. 

12.2.  De asemenea, este in mod expres precizat ca incalcarea oricareia dintre obligatiile Contractuale va da dreptul 

HYPERMARKET de a rezilia unilateral Contractul in conditiile art. 16.  

12.3.  Este in mod expres convenit de catre Parti ca, in cazul efectuarii cu intarziere a oricaror plati datorate de catre una din 

Parti celeilalte, Partea in culpa va datora de drept penalitati pana la achitarea integrala, in cuantum de 0,1% din 

valoarea sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere, cuantumul penalitatilor neputand insa depasi cuantumul 

debitului principal.  

12.4.  Incalcarea, de catre una din Parti, a obligatiei de confidentialitate prevăzute la art. 4.3.2 mai sus, va da dreptul Partii 

care nu este in culpa de a rezilia Contractul in conditiile art. 16 si de a solicita si obtine din partea celeilalte Parti 

daune-interese pentru acoperirea prejudiciului suferit ca urmare a acestei incalcari. 

13. DURATA CONTRACTULUI 

13.1.  Partile agreaza ca prevederile prezentului Contract sa guverneze relatia dintre ele, incepand cu data de 01 ianuarie 2014 

si pana la data de 31 decembrie 2014 („Durata initiala”). 

13.2.  Contractul (incluzând anexele sale) se va prelungi de drept, pentru perioade succesive de 12 luni, la expirarea Duratei 

initiale, daca niciuna dintre Parti nu a notificat celeilalte, intentia sa de a inceta Contractul prin notificare scrisa 

adresata in conditiile art. 14, trimisa celeilalte Parti cu 60 de zile inainte de data expirarii Duratei initiale sau prelungite.  

14. FORTA MAJORA 

14.1.  Forta majora exonereaza de raspundere Partile pe perioada cat aceasta actioneaza. Forta majora se constata prin 

certificat emis, in conditiile legii, de catre Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti („CCIMB”).  

14.2.  Daca oricare dintre Parti nu isi poate respecta o obligatie stipulata in acest Contract datorita unui eveniment de fo rta 

majora, aceasta va notifica celeilalte Parti, in termen de 24 de ore, in mod complet, motivul acestei neexecutari a 

obligatiei, detalii cu privire la evenimentul de forta majora si obligatia care a fost afectata. Partea în cauză va transmite 

celeilalte Părţi dovada obtinerii certificatului constatator al fortei majore, imediat dupa emiterea acestuia de CCIMB, 

luand totodata toate masurile ce se impun, in mod rezonabil si care ii sunt la dispozitie, in vederea limitarii 

consecintelor. Orice obligatie a unei Parti va fi suspendata temporar pe perioada in care aceasta nu o poate executa 

datorita evenimentului de forta majora, dar numai in masura in care este afectată de forţa majoră; obligatiile care pot fi 

executate prin facilitati care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora se vor executa. Partea afectata de forta 

majora va informa imediat cealalta Parte de indata ce evenimentul respectiv a fost eliminat si nu o mai impiedica sa isi 

execute obligatia, respectand din acel moment prevederile Contractului. 

14.3.  Contractul va putea fi desfiinţat de catre oricare din Parti daca efectele fortei majore dureaza mai mult de 15 zile 

(consecutive sau cumulate într-o perioadă de 3 luni), fara ca drepturile si obligatiile nascute in sarcina Partilor pana la 

interventia cazului de forta majora sa fie afectate.  

15. LITIGII 

15.1.  Prezentul contract este guvernat de dispozitiile legii romane.  

15.2.  Toate disputele privind interpretarea, executarea sau incetarea Contractului vor fi solutionate pe cale amiabila de 

reprezentantii Partilor. In cazul in care rezolvarea pe cale amiabila a disputelor sau neintelegerilor nu este posibila, 

Partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente din Bucuresti.  
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16. INCETAREA SI MODIFICAREA CONTRACTULUI 

16.1.  Contractul inceteaza de drept, fara punere in intarziere si fara indeplinirea altor formalitati, in urmatoarele situatii: 

(a) la data expirarii duratei contractuale, in conditiile in care una din Parti si-a manifestat intentia de a inceta 

Contractul conform prevederilor articolului 13.2;  

(b) prin denuntarea unilaterala a Contractului de catre una din Parti, prin notificare scrisa transmisa celeilalte Parti, 

cu respectarea unui termen de preaviz de 60 de zile; 

(c)  prin rezilierea unilaterala a Contractului de catre una din Parti in situatia in care cealalta Parte nu isi 

indeplineste obligatiile contractuale sau le indeplineste in mod necorespunzator. In acest caz rezilierea va opera 

în mod automat, la expirarea unui termen de 30 de zile calendaristice de la data notificarii transmise Partii in 

culpa, daca in acest termen aceasta din urma nu a remediat situatia in mod satisfacator pentru cealalta Parte. 

16.2.  Oricare din Parti va putea denunţa Contractul, sub rezerva acordarii unui termen de preaviz de 15 zile de la data 

notificării si in urmatoarele situatii: 

(a) in caz de divizare, fuziune, dizolvare sau lichidare a celeilalte Parti, dupa caz; 

(b) in caz de punere sub urmarire penala a celeilalte Parti sau a oricăruia dintre administratorii ori a directorului 

general al acesteia; 

(c)  in caz de forta majora, potrivit art. 14.3 mai sus. 

16.3.  Incetarea Contractului, indiferent de motiv, nu produce efecte asupra obligatiilor scadente dintre Parti. De asemenea, 

in limitele prevederilor stabilite de legislatia aplicabila, la incetarea Contractului, daca va fi cazul, HYPERMARKET va 

notifica Furnizorului, obligatia acestuia de a prelua Produsele livrate, ramase nevandute, in termen de maximum 5 zile 

lucratoare. In cazul nerespectarii acestui termen, HYPERMARKET va putea dispune de Produsele respective in 

modul in care va considera de cuviinta, iar Furnizorul nu va putea emite nici un fel de pretentie financiara ori de alta 

natura in legatura cu optiunea HYPERMARKET,  prevederile art.8.5 fiind aplicabile în mod corespunzator. In oricare 

din situatiile de incetare a Contractului, odata cu incetarea acestuia, produsele Furnizorului vor fi delistate de catre 

HYPERMARKET. In cazul incetarii anticipate a Contractului, procedura delistarii se va realiza cu respectarea 

procedurilor si termenelor legale in vigoare.  

16.4.  Modificarea Contractului se poate face numai în scris, cu acordul ambelor Parti, prin incheierea unui act aditional, care 

va face parte integranta din Contract din momentul semnarii sale de catre acestea. Comportamentul Partilor sau 

practicile statornicite intre acestea nu vor putea opera modificarea Contractului decat in situatia in  care sunt 

consemnate intr-un act aditional, conform acestui articol. 

16.5.  Contractul va inceta de drept cu privire la produsele marca proprie a HYPERMARKET (MDD), in cazul incetarii din 

orice motiv, a contractului de productie incheiat intre HYPERMARKET si producatorul acestora.  

16.6.  In caz de incetare a Contractului, in oricare dintre cauzele de incetare prevazute mai sus (fie ca este vorba de incetare 

anticipata sau la termen si indiferent daca aceasta intervine la initiativa Furnizorului sau a Cumparatorului), Furnizorul 

nu va putea solicita si/sau obtine restituirea oricareia dintre sumele varsate de acesta catre Cumparator, pe durata 

contractuala, pentru promotii sau cu titlu de remize/bonusuri, etc. sau a oricaror alte sume platite de acesta in baza 

contractului ori a diferitelor acorduri semnate intre Parti, indiferent de scopul si natura acestora.   

17. NOTIFICARI 

17.1.  Orice notificare adresata de catre una din Parti celeilalte va trebui sa fie realizata prin posta sau curier, cu confirmare 

de primire, ori prin fax si/sau e-mail. Notificarea este considerata ca fiind receptionata in momentul in care 

expeditorul este in posesia confimarii de primire semnata de catre destinatar sau generata electronic de adresa 

destinatarului ori, in cazul transmiterii prin fax, la data care figureaza pe confirmarea de transmitere emisa de aparatul 

de fax al expeditorului.  

17.2.  Aceste notificari vor fi adresate in lipsa de modificari notificate dupa cum urmeaza:  

 HYPERMARKET Furnizor 

Denumire SC HYPERMARKET SA S.C. ___________________________ 

Adresă  Strada __________________________ 

nr.______, bl. _________, sc. _______, sectorul 

___, localitate ______________, judet 

_______________ 
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 HYPERMARKET Furnizor 

În atenţia   

CC   

Fax   

E-mail   

17.3.  In caz de modificare a adresei, persoanelor de contact sau numarului de fax si/sau a adresei de e-mail, Partea in cauza 

va notifica celeilalte modificarile intervenite intr-un termen de maximum 2 zile calendaristice de la data modificarii. 

18. AUTONOMIA DISPOZITIILOR 

18.1.  Dacă la orice moment o prevedere a prezentului Contract va fi declarată nelegală sau ineficientă, în tot sau în parte, 

potrivit dreptului român, respectiva prevedere va fi considerată a nu face parte din Contract, fără a afecta validitatea 

restului Contractului. Cât mai rapid potrivit circumstanţelor, Părţile vor înlocui respectiva prevedere nelegală sau 

ineficientă cu o altă prevedere legală şi eficientă, care, în limita permisă de legea română, corespunde scopului avut în 

vedere iniţial de către părţi. 

19. DOMENIUL DE APLICARE. CLAUZA DE RENEGOCIERE 

19.1.  Prezentul Contract se aplica exclusiv Produselor, asa cum sunt definite in preambul, la capitolul „Definitii”.  

19.2.  Clauzele prezentului Contract si ale tuturor anexelor sale au fost redactate si acceptate de catre parti in considerarea 

legislatiei aplicabile comercializarii produselor alimentare, in vigoare la data semnarii contractului. In cazul modificarii 

acestui cadru legislativ pe perioada de valabilitate a Contractului, partile se obliga ca, la invitatia celeilalte Parti, sa 

renegocieze impreuna cu acesta termenii si conditiile prezentului Contract si modificarea oricareia dintre anexele 

acestuia.  

20. PREVEDERI FINALE 

20.1.  Prezentul Contract este rezultatul direct al negocierii, de buna credinta, dintre Parti.  

20.2.  In vederea semnarii acestui contract, fiecare dintre Parti declara, pe proprie raspundere, următoarele:   

(a) I-au fost puse la dispoziţie toate elementele, informaţiile şi documentele necesare exprimării consimţământului 

neviciat în scopul semnării contractului şi a citit şi înţeles deplin conţinutul şi efectele tuturor clauzelor 

contractului, inclusiv apelând la asistenţa de specialitate necesară (avocaţi, consilieri juridici, etc.);  

(b) Deţine toate cunoştinţele şi experienţa necesare înţelegerii, asumării şi executării corecte şi depline a 

Contractului şi a tuturor documentelor aferente acestuia, aşa cum i-au fost ele comunicate;  

(c)  Nu se află în stare de necesitate sau în stare de nevoie şi nu va invoca, sub nicio circumstanţă, vreuna din 

aceste situaţii; 

(d) Nu are cunoştinţă despre nicio altă cauză de nulitate sau anulabilitate a Contractului.  

20.3.  Fiecare Parte îşi exprimă acordul liber şi serios de a încheia prezentul Contract, cu intenţia de a-şi asuma toate 

drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezentul Contract şi de a executa întocmai toate prevederile acestuia. Prin 

semnarea prezentului Contract, fiecare parte confirmă faptul că a înţeles şi acceptă fiecare şi toate prevederile sale, pe 

care le consideră echitabile. 

20.4.  Prezentul Contract exprimă întreaga voinţă şi înţelegere a Părţilor, înlocuieşte toate înţelegerile anterioare, 

documentele sau negocierile pre-contractuale între Părţi în legătură cu aspecte reglementate în acest Contract. Nu 

există aspecte secundare privind Contractul şi înţelegerea Părţilor care să nu fi fost incluse în prezentul Contract.  

20.5.  Fiecare Parte declară şi garantează celeilalte că are capacitate deplină, puterea şi autoritatea să încheie şi acest Contract  

şi să execute obligaţiile prevăzute, fără a necesita nicio aprobare suplimentară. 

20.6.  Neexercitarea de către oricare dintre Părţi a drepturilor sale în legătură cu prezentul Contract nu va fi interpretată ca 

reprezentând o renunţare la dreptul respectiv sau la altul similar de către acea Parte, indiferent de durata perioadei de 

timp în care s-a produs această neexercitare. Sub rezerva prevederilor contrare din prezentul Contract, nicio Parte nu 

va renunţa sau modifica drepturile sale ori libera cealaltă Parte de obligaţiile sale în legătură cu prezentul Contract 
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decât dacă Partea interesată declară expres în scris că înţelege să renunţe la drept sau să modifice dreptul său  ori să 

libereze obligaţia celeilalte Părţi. 

CAPITOLUL III. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

Fac parte integranta din prezentul Contract, Anexele mentionate mai jos:  

Anexa 1 :   Acord conditii comerciale 

Anexa 1b:  Conditii de facturare  

Anexa 2 :   Lista Produselor cu Preturi ale Furnizorului 

Anexa 3 :   Declaratia Furnizorului 

Anexa 4 :   Conditii Particulare 

Anexa 5 :   Autorizatiile Furnizorului 

Anexa 6 :   Procedura conditii de facturare in numele si in contul Furnizorului  

Anexa 7A :  Caiet de sarcini logistic – livrari furnizori la magazinele HYPERMARKET  

Anexa 7B :  Caiet de sarcini logistic – livrari furnizori la depozitele HYPERMARKET 

Anexa 8 :    Carta etica 

Partile au convenit de comun acord ca, in caz de neconcordanta intre prevederile Contractului si prevederile uneia/unora 

dintre anexe, vor prevala si se vor aplica prevederile anexei/anexelor ce fac referire expresa la Contract.  

Contractul a fost semnat, azi _______________, la sediul HYPERMARKET in 2 (doua) exemplare originale, cate 1(un) 

exemplar pentru fiecare parte. Partile au convenit ca, la data intrarii in vigoare a prezentului Contract inceteaza orice alte 

acorduri/contracte incheiate anterior intre parti, avand ca obiect furnizarea acelorasi Produse catre HYPERMARKET.   

FURNIZORUL:     

S.C. _CLIENT FURNIZOR SRL-D___ SA/SRL              S.C. HYPERMARKET S.A. 

Prin :             Prin:  

In calitate de : ADMINISTRATOR                        In calitate de : Imputernicit 

 

 

_________________________________             __________________________ 

(stampila si semnatura)       (stampila si semnatura) 
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 ANEXA 2  

La Contractul de Furnizare  

Nr.__________/_data ______________ 

 

LISTA PRODUSE SI PRETURI DE BAZA  

 

[De completat] 

 

Denumire Produs Codificare Pret FURNIZOR 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

FURNIZORUL:     

S.C. __CLIENT FURNIZOR SRL - D________ SA/SRL            S.C. HYPERMARKET S.A. 

 

 

 

_________________________________             __________________________ 

(stampila si semnatura)       (stampila si semnatura) 

 

 

DATA__________  
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ANEXA 3 

La Contractul de Furnizare 

Nr.__________/data ______________ 

 

DECLARATIA FURNIZORULUI 

 

 

Subscrisa, S.C. CLIENT FURNIZOR SRL – D.,  

 

 

Declar pe propria răspundere şi mă oblig să respect legislaţia română şi europeană în vigoare referitoare la : (a) normele de 

producţie pentru fabricarea produselor livrate şi orice norme sanitar veterinare aplicabile (b) calitatea, ambalarea, etichetarea, 

marcarea, conformitatea şi caracteristicile produselor livrate (c) protecţia consumatorului (d) protecţia mediului, (e) legislaţia  

muncii, a protecţiei muncii şi PSI, (f) protecţia dreptului de proprietate intelectuală, brevete, mărci, design ş i modele 

industriale precum şi (g) contrafacere şi concurenţă neloială,  

 

Şi voi răspunde integral în caz contrar, HYPERMARKET fiind exonerat în integralitate de orice fel de răspundere în acest 

caz. 

 

 

FURNIZORUL 

 

S.C. _CLIENT FURNIZOR SRL-D_______ SA/SRL 

 

ANEXA 4 

La Contractul de Furnizare 

Nr.__________/data ______________ 

 

CONDITII PARTICULARE 

 

Partile au convenit de comun acord ca, in relatiile comerciale dintre Parti, urmatoarele prevederi ale  Contractului de 

Furnizare Produse Alimentare nr. ________ din data ___________ vor fi modificate si vor avea, prin urmare, urmatorul 

continut: 

 

[●] [de completat cu obiectiunile furnizorului, validate de catre dep.juridic HYPERMARKET] 

 

 

 

 

_________________________________             __________________________ 

(stampila si semnatura)       (stampila si semnatura) 
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ANEXA 5  

La Contractul de Furnizare 

Nr.__________/data ______________ 

 

AUTORIZATIILE FURNIZORULUI 

 

Se vor atasa Contractului, ca anexa, urmatoarele documente referitoare la Furnizor :   

 

- Ultimul bilanţ,  

- Un certif icat constatator de la registrul comerţului, recent (nu mai vechi de 15 zile),  

- Delegatie/imputernicire pentru semnatarul Contractului (daca nu este un administrator conform certif icatului constatator de mai sus)  

- Copie act de identitate semnatar (buletin, pasaport) 

- Copie a licenţei comunitare, daca este cazul 

- Copie licente productie/distributie 

 


