
S.C. INVICTUS FORCE&SAFE S.A. 
 

...................................................... 

 Nr. înreg. .............. din ................... Nr. înreg. ............ din ................... 
 
 

CONTRACT DE FURNIZARE 
 

Încheiat între : 
 

S.C.  INVICTUS FORCE&SAFE S.A.,   cu sediul  în  Galați,  strada  Foltanul  nr.  1E,  Biroul  1,
Comuna  Vînători,  tel.  0336-802044,  e-mail  office@invictus.com.ro,  înregistrată  la  Registrul
Comerțului sub nr. J17/1428/2018, CIF RO39991049, cod IBAN RO02EXIM115000027590RO01,
deschis  la  Eximbank  Galați,  reprezentată  prin  Camelia  Blidaru,  în  calitate  de  Administrator,
denumită în continuare FURNIZOR, 
 
și 

 
..................................................................................,  cu  sediul  în  ........................................,
tel.  ........................,  e-mail:  .......................................,  înregistrată  la  ...................................  cu
nr  ........................,  cod  fiscal  ........................,  cont
IBAN  ......................................................................,  deschis  la  ..................................,  reprezentată
prin .............................................., în calitate de 
..........................................., denumită în continuare BENEFICIAR. 
 
Art.  1.  OBIECTUL  CONTRACTULUI  1.1.  FURNIZORUL  vinde  marfa  comandata  prin
prezentul contract iar BENEFICIARUL cumpăra marfa comandata prin prezentul contract. 
 
Art. 2. CARACTERISTICILE PRODUSULUI 
2.1. Descriere, fotografie, calitate și conformitate: conform anexei la prezentul contract. 
 
Art. 3. PREȚUL 3.1. Prețurile sunt menționate în anexa la contract, exprimate
în LEI, fără TVA. 
 
Art. 4. PLATA 
4.1. Se solicită avans de minim 15% din valoare, odată cu semnarea contractului. 
4.2.  Restul plății  se face odată cu livrarea marfii,  prin cash sau ordin de plată  imediat  receptia
calitativa si cantitativa a marfii. 
 
Art. 5. LIVRARE 
5.1. Prețul este exprimat în condiția de livrare ex-works (la poarta FURNIZORULUI). 
5.2. Transportul se face de către BENEFICIAR printr-o modalitate la alegerea sa. 
 
Art. 6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
6.1. Părțile vor acționa cu bună credință în executarea obligațiilor contractuale. 
6.2.  Partea  care nu-și  îndeplinește  obligațiile  contractuale  datorează  celeilalte  părți  penalități  de
întârziere de 0,15% pe zi din valoarea obligațiilor neîndeplinite sau despăgubiri / daune interese,
după caz. 
6.3. În cazul în care BENEFICIARUL anulează comanda, avansul nu se returnează 
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Art. 7. FORȚA MAJORĂ 
7.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2.  Forţa  majoră  exonerează  părţile  contractante  de  îndeplinirea  obligaţiilor  asumate  prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  
20.3. Forţa majoră apără de răspundere, partea care o invocă şi o dovedeşte în condiţiile legii. Forţa
majoră se va notifica şi dovedi în termen de 5 zile de la apariţia şi, respectiv, încetarea acesteia, cu
documente oficiale, emise de autorităţile competente. 
 
Art. 8. DISPOZIŢII FINALE 
Produsele nu sunt destinate revanzarii. BENEFICIARUL declara ca le foloseste pentru uz intern sau
donație. 
 
 
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, la data de ...........2020 în 2 (două) exemplare originale, câte un
exemplar pentru fiecare parte. 

  
 

 FURNIZOR, BENEFICIAR, 
 S.C. INVICTUS FORCE&SAFE S.A. ................... 
 Camelia BLIDARU ........................ 
 Administrator ........................ 
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ANEXA 1 La contractul de furnizare 
 

1. Produse, cantități, prețuri  
 

Nr. Produs Cantitate Preț unitar 
LEI

Valoare fara
TVA - 
LEI 

1 Masca  de  protectie  cu  3  pliuri,  de  unica
folosinta - 238893 *

.......... 2.85 .......... 

2 Combinezon izolant de unica folosinta - 
241895 **

.......... 38.65 .......... 

TOTAL  

 
Prețurile de mai sus sunt exprimate în LEI și nu conțin TVA. 
*   Pentru comenzi mai mari de 10 000 buc. se acorda discount 5%
** Pentru comenzi mai mari de 5 000 buc. se acorda discount 5%
 
2. Caracteristici produse – conform fise de instructiuni/anexe la prezentul contract.  

 

 

 FURNIZOR, BENEFICIAR, 
 S.C. INVICTUS FORCE&SAFE S.A. ................... 
 Camelia BLIDARU ........................ 
 Administrator ........................ 
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FOTOGRAFII PRODUSE (cu titlu exemplificativ) 

 
Masca de protectie cu 3 pliuri, de unica folosinta - 238893 

 

  
 

Combinezon izolant de unica folosinta - 241895 

 
 
 
 

 FURNIZOR, BENEFICIAR, 
 S.C. INVICTUS FORCE&SAFE S.A. ................... 
 Camelia BLIDARU ........................ 
 Administrator ........................ 
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