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CONTRACT NR    0002916  din   13/07/2015   incheiat intre:  

 

Nume / Denumire firma    CNP/ CUI  J  

Jud  Oras  Sect  Strada  Nr  

Bloc  Sc  Et  Ap  Int  reprezentata prin  

denumit/a in continuare: Client, Clientul, Clientului 

  

si  

S.C. PROBER DISTRIBUTIE SRL, CUI. RO15046944, J40/12220/28.11.2002, Str Fetesti nr.2G, Sector 3, Bucuresti, 
 tel. 0722 123 123   e-mail contact@aqua.ro,  denumita in continuare:  Furnizor, Furnizorul, Furnizorului  
 
Clientul si Furnizorul au hotarat de comun acord  sa incheie prezentul contract dupa cum urmeaza: 
 
DEFINITII 
PRODUS, PRODUSE = apa marca Naturel Poiana Izvoarelor imbuteliata in ambalaje cu capacitatea de 11litri si 19litri, pahare de unica 
folosinta si orice alt bun material.  BIDON, BIDOANE, AMBALAJ, AMBALAJE = recipient din policarbonat alimentar cu capacitatea de 
11litri si 19 litri in care este imbuteliat produsul. WATER-COOLER, WATER-COOLERE, DOZATOR, DOZATOARE = echipament electric 
de racire, incalzire apa. COMANDA = solicitarea ferma data de Client la numarul de tel 0722 123 123, pentru executarea livrarii de produs. 
ABONAMENT = Convenție prin care, în schimbul unei sume lunare, Furnizorul pune la dispozitia Clientului cantitatea de produse si servicii 
stabilite in Contract. CUSTODIE = folosinta gratuita fara cedarea dreptului de proprietate. FIDEJUSOR = persoana care raspunde alaturi 
de titularul contractului 

 

Art.1   ADRESA DE LIVRARE, ADRESA DE CORESPONDENTA 

Jud            Oras          Sec                Strada                          Nr            Bl        Sc       Et        Ap        Int         Telefon         e-mail 

 

 

 

           CONDITII COMERCIALE 

1 Valoare un abonament    6 Pret igienizare dozator  

2 Bidoane apa Naturel 19L incluse in abonament    7 Valoare bidon ( ambalaj ) 11L, 19L  

2a Bidoane apa Naturel 11L incluse in abonament    8 Valoare de despagubire dozator apa  

3 Pret 19L apa Naturel extra abonament    9 Numar abonamente  

3a Pret 11L apa Naturel extra abonament  10 Valoare totala abonamente ( o luna )  

4 Numar de dozatoare lasate in custodie  11 Termen de plata ( zile )  

5 Numar de bidoane (ambalaje) vandute  12 Moneda de referinta contract  

    13 Perioada contracuala (luni)  

 
Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 Obiectul prezentului contract il constituie livrarea de catre Furnizor a urmatoarelor servicii, produse catre Client: 
2.1 Livrarea lunara a cantitatii de PRODUSE specificata la Art.1 pct.2 si sau pct.2a 
2.2 Vanzarea unui numar de ambalaje pentru derularea Contractului, Art.1 pct.5, la pretul din Art.1 pct.7, ce vor putea fi rascumparate de 
furnizor la incetarea contractului la pretul de achizitie, cu conditia ca acestea sa fie in stare normala de uzura.  
2.3 Furnizorul lasa in custodia temporara a Clientului un dozator, dozatoare, de apa cu sistem de racire / incalzire conform Art.1 pct.4. In 
situatia in care Clientul nu cumpara lunar cantitatea asumata prevazuta in Art.1 pct.2 si sau pct.2a, Furnizorul poate percepe chirie pentru 
dozator, dozatoare. 
2.4 Vanzarea de apa plata Naturel Poiana Izvoarelor imbuteliata in ambalaje de 11L / 19 L , la pretul specificat in Art.1  pct.1, pct.3, pct.3a; 
2.5 Igienizarea contra cost a tuturor water-coolerelor instalate, o data la 6 luni, conform Art.1 pct. 6; 
2.6 Transport si instalare; 
2.7 Service pe intreaga durata contractuala; 
Art 3. DURATA CONTRACTULUI 
3.1 Durata initiala a contractului este specificata in Art.1 pct.13 si incepe la data semnarii. La expirarea perioadei contractuale, daca nici 
una din parti nu isi exprima dorinta de a inceta, Contractul se prelungeste tacit cu noi perioade a cate 1 (un) an. 
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Art 4. PRETUL ABONAMENTULUI 
4.1 Valoarea totala minima a abonamentului lunar este specificata in Art.1 la pct.10 si se achita inclusiv pentru lunile in care Clientul nu a 
consumat, ori a cumparat doar o parte din cantitatea de produs inclusa in abonament. 
4.2 Cantitatile suplimentare de Produs cumparate de Client vor fi facturate la pretul specificat in Art.1 la pct. 3 si sau  3a. 
4.3 In situatia in care intr-o luna Clientul nu cumpara intreaga cantitate specificata in Art.1 la pct.2 si sau pct.2a, la finalul lunii Furnizorul va 
emite o factura ori bon fiscal pe diferenta. Valoarea rezultata din diferenta va fi considerata chirie pentru dozator aferenta lunii respective.  

EXEMPLU: Clientul a optat pentru un abonament de 14 EURO ( 60 lei ) in acest abonament avand incluse 6 bidoane de 11 litri 

Situatia 1. Intr-o luna clientul cumpara 6 bidoane cu apa de 11 litri, pentru care achita suma de 60 lei. In acest caz clientul a respectat 
clauzele contractuale si pentru luna respectiva nu mai are nimic de platit. 

Situatia 2. Intr-o luna clientul cumpara doar 3 bidoane cu apa de 11 litri, pentru care achita suma de 30 lei. Pentru diferenta de 30 lei pana 
la completarea sumei de 60 lei asumata prin contract, se va emite in ultima zi din luna o factura sau bon fiscal reprezentand chirie dozator. 

Situatia 3. Intr-o luna clientul nu cumpara apa (consum 0). In aceasta situatie Furnizorul in ultima zi din luna va emite factura ori bon fiscal 
pentru suma de 60 lei reprezentand chirie dozator. 

 
4.4 Daca livrarile de Produse dintr-o luna depasesc numarul de bidoane cu apa incluse in abonament, Furnizorul, pe langa valoarea lunara 
a abonamentului, va include in factura si valoarea bidoanelor comandate extra abonament. 
4.5 Produsele incluse in abonament care nu au fost comandate in luna in curs, nu se reporteaza. 
4.6 Sumele prevazute in prezentul contract sunt cu tot cu TVA. 

Art 5. MODALITATI DE PLATA SI PENALITATI 
5.1 Achitarea contravalorii facturilor se va efectua conform Art.1 pct.11 termenul incepand sa curga de la data emiterii. Bonurile fiscale se 
achita pe loc. 
5.2 In cazul intarzierii platilor fata de data scadenta, Clientul va plati penalitati de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere aplicate la suma 
restanta si neachitata. Valoarea penalitatii percepute de Furnizor poate depasi valoarea sumei la care se calculeaza penalitatea.  
5.3 Clientul este de acord ca ordinea de achitare a sumelor restante sa se faca cu prioritate asupra penalitatilor, a debitelor mai vechi si 
apoi asupra obligatiei a carei scadenta s-a implinit mai recent. 
Art 6. MONEDA DE REFERINTA 
6.1 Moneda de referinta este specificata in Art.1 pct.12 
6.2 Toate preturile din prezentul Contract exprimate in moneda EURO vor fi convertite in vederea facturarii in moneda LEU, la cursul de 
vanzare LEU/EURO comunicat de BNR din ziua emiterii facturii ori bonurilor fiscale. 
Art 7. PROPRIETATEA 
7.1 Furnizorul isi pastreaza permanent proprietatea asupra dozatoarelor de apa si oricaror altor bunuri pe care le-a transferat Clientului, cu 
caracter de folosinta temporara, pentru executarea prezentului contract. Clientul accepta sa preia folosinta temporara a dozatorului de apa 
si odata cu aceasta si riscurile si obligatiile ce provin din folosinta acestuia. 
7.2 Clientul este obligat ca la incetarea contractului sa restituie in termen de 48 ore dozatorul de apa, precum si celelalte bunuri pe care le-
a primit in custodie, in buna stare, cu gradul normal de uzura. In caz contrar, acesta se obliga sa achite contravaloarea acestora. 
Impiedicarea Furnizorului de a reintra in posesia dozatorului de apa, si sau a oricaror altor bunuri pe care le-a primit, ca urmare a incetarii, 
indiferent de motiv, al prezentului Contract, constituie abuz de incredere. 
7.3 Clientul nu are voie sa mute dozatorul de apa la o alta adresa decat cea stabilita cu Furnizorul si mentionata in Contract la Art.1 Adresa 
de livrare. 
Art 8. INSTALAREA – LIVRAREA – IGIENIZAREA 
8.1 Clientul este de acord si accepta sa primeasca in custodie dozatorul, dozatoarele de apa si sa le foloseasca in conformitate cu 
conditiile prezentate in Contract. 
8.2 Transportul si instalarea dozatorului de apa vor fi facute de Furnizor contra sumei fixe de 200 lei. In schimbul mentinerii contractului 
pentru o perioada de cel putin un an Furnizorul acorda Clientului la semnarea Contractului o reducere de 100% la costurile de transport si 
instalare. 
8.3 Livrarea Produsului se va efectua numai in baza comenzilor telefonice transmise de catre Client la numarul 0722.123.123 
8.4 Comanda minima pe livrare este de 3 bidoane cu produs. 
8.5 Furnizorul garanteaza, conformitatea produsului pana la momentul desigilarii bidoanelor. 
8.6 Documentele asociate livrarilor: Furnizorul va emite la finalul lunii ori pentru fiecare livrare, factura fiscala ori bon fiscal reprezentand 
contravaloarea abonamentului. Livrarile de produs se vor efectua in baza facturii, bonului fiscal sau a avizului de insotirea marfii.  Riscul 
asupra Produselor se transmite de la Furnizor la Client in momentul primirii acestora. 
8.7 Clientul este de acord sa asigure accesul personalului calificat al Furnizorului la fiecare dozator de apa instalat in vederea efectuarii 
igienizarilor si reviziilor. 
8.8 Furnizorul va efectua igienizarile o data la 6 luni sau ori de cate ori Clientul solicita igienizari suplimentare, contra cost la pretul 
prevazut in Art.1 pct.6 
8.9 Daca Clientul refuza efectuarea igienizarilor sau refuza accesul personalului Furnizorului in vederea efectuarii igienizarilor, Furnizorul 
este exonerat de orice raspundere privind calitatea Produsului. 
Art 9. OBLIGATIILE CLIENTULUI 
9.1. Clientul se obliga sa cumpere in fiecare luna cantitatile de produs mentionate in Art.1 a la pct.2 si sau pct.2a 
9.2. Clientul se obliga sa achite fara intarziere facturile emise. Clientul nu va fi scutit de la plata contravalorii abonamentului lunar in situatia 
in care acesta va avea consum 0 (zero) sau cantitatea de produse comandata va fi mai mica decat cantitatea contractata Art.1 pct.2 si sau 
pct.2a. 
9.3. Clientul are obligatia de a intrebuinta dozatorul de apa conform destinatiei acestuia. Daca dozatoarele de apa sunt deteriorate din vina 
Clientului, acesta va suporta integral costul reparatiilor ce vor fi facturate de catre Furnizor. 
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9.4 Clientul are obligatia sa solicite Furnizorului revizii si interventii tehnice la dozatorul de apa de cate ori considera ca este necesar. 
Solicitarile pentru revizii se trimit la adresa de e-mail service@aqua.ro . si sunt gratuite. Prin revizie se intelege verificarea starii de 
functionare a dozatorului de apa si remedierea eventualelor defecte. In urma reviziei Clientul primeste un certificat de revizie. Certificatele 
de revizie vor fi pastrate de Client pe toata durata contractului. Neefectuarea reviziilor periodice exonereaza Furnizorul de orice raspundere 
in cazul aparitiei unui accident, incident. 
9.5 Clientul are obligatia sa cunoasca si sa respecte instructiunile de utilizare a dozatorului de apa, instructiuni puse la dispozitie pe pagina 
www.aqua.ro  sectiunea instructiuni utilizare.  
Art 10. OBLIGATIILE FURNIZORULUI 
10.1. Furnizorul are obligatia de a asigura furnizarea serviciilor si produselor incluse in abonament. 
10.2 Furnizorul are obligatia sa respecte intervalul orar de livrare stabilit de comun acord cu Clientul la momentul inregistrarii comenzii. 
10.3 Furnizorul are obligatia sa livreze Produsul in parametri ( fizico-chimici, microbiologici) prevazuti de lege. 
10.4 Furnizorul are obligatia de a pastra un stoc suficient de Produse pentru a putea onora la timp comenzile Clientului. 
10.5 Furnizorul are obligatia sa puna la dispozitia Clientului informatii despre modul de utilizare al dozatorului de apa. 
10.6 Furnizorul are obligatia sa dea curs solicitarilor transmise de Client pe adresa de e-mail service@aqua.ro 
11. OBLIGATIILE CLIENTULUI PRIVIND EXPLOATAREA SI PREVENIREA ACCIDENTELOR 
Clientul se obliga ca pe toata durata cat are in folosinta, exploatare, dozator de apa sa respecte urmatoarele: 
Sa alimenteze dozatorul de apa doar la prize, surse de energie electrica de 220V cu impamantare. 
Sa alimenteze dozatorul de apa doar la prize, surse de energie electrica calibrate corespunzator consumului energetic al dozatorului de 
apa, fara sa foloseasca prelungitoare. 
Sa verifice periodic starea de functionare a instalatiei electrice a imobilului. 
Instalatia electrica a imobilului sa fie prevazuta cu siguranta de protectie diferentiala. 
Dozatorul de apa se decupleaza de la alimentarea cu energie electrica ( prin scoaterea din priza de alimentare cu energie electrica) in 
urmatoarele situatii: pe timpul noptii, in imobil nu sunt prezente persoane care sa-l supravegheze si sa poata interveni in cazul aparitiei 
unei defectiuni. 
Clientul are obligatia sa verifice starea bidoanelor inainte de montarea pe dozatorul de apa. Bidoanele trebuiesc sa fie intacte, fara fisuri ce 
pot duce la varsarea accidentala a continutului bidonului in afara dozatorului de apa. 
Clientul are obligatia sa pastreze pardoseala din jurul dozatorului de apa; uscata, fara urme de apa. Daca sunt urme de apa  va lua toate 
masurile pentru indepartarea acesteia si va limita accesul altor persoane in zona.  
Clientul nu va permite folosirea dozatorului de apa: minorilor sub 12 ani, persoanelor fara discernamant, persoane cu dizabilitati fizice, etc 
si va lua toate masurile pentru limitarea accesului acestor persoane la dozatorul de apa. 
Daca dozatorul de apa da semne de functionare anormala ori apare o defectiune,  ce ar putea provoca accidentarea ori punerea in pericol 
a persoanelor ori bunurilor, se deconecteza imediat dozatorul de apa de la sursa de energie electrica si anunta Furnizorul pe adresa 
service@aqua.ro 
Furnizorul este exonerat de orice raspundere in cazul oricaror incidente, accidente survenite Clientului, ca urmare a manevrarii si sau 
utilizarii necorespunzatoare a dozatoarelor, ce contravine instructajului de utilizare efectuat la instalarea dozatorului sau a Instructiunilor  
generale de utilizare a dozatorului prezentate pe pagina www.aqua.ro / instructiuni utilizare. 
12. DATELE CU CARACTER PERSONAL 
12.1 Clientul este de acord ca datele cu caracter personal ce ii apartin sa fie folosite de Furnizor doar pentru derularea prezentului 
Contract. 
12.2 Furnizorul se obliga sa nu foloseasca datele cu caracter personal ale Clientului in alte scopuri decat cele ce privesc prezentul 
Contract 
13. ACORDURI SI PERMISIUNI 
13.1 Clientul este de acord sa primeasca facturile fiscale emise de Furnizor in format electronic, la adresa de email mentionata in Contract. 
13.2 Schimbarea adresei de e-mail la care Furnizorul trimite facturile fiscale se face printr-o solicitare trimisa la adresa de e-mail 
info@aqua.ro 
13.3 Clientul este de acord sa primeasca informatii referitoare la Contract prin SMS pe numarul de telefon furnizat in Contract. 
14. FIDEJUSORUL 
14.1 Reprezentantul persoanei juridice ce semneaza prezentul Contract in numele societatii accepta calitatea de fidejusor.   
14.2 Fidejusorul garanteaza executarea de catre Client a obligatiilor ce rezulta din prezentul Contract si raspunde in solidar alaturi de 
Client. 
15. INCETAREA CONTRACTULUI  
Prezentul Contract poate inceta inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat, fara a mai fi necesara interventia unei instante, 
cu decontarea reciproca a obligatiilor scadente, in urmatoarele conditii:  
15.1 Partile contractante convin, in scris, cu privire la incetarea Contractului inainte de termen;  
15.2 In situatia in care Furnizorul nu respecta conditiile contractuale; 
15.3 In situatia in care Clientul nu respecta conditiile contractuale; 
15.4 Incetarea Contractului, indiferent de motiv, nu va da Clientului nici un drept, indiferent de natura acestuia, la vreo despagubire.  
15.5 In situatia in care Contractul inceteaza inainte de finalul termenului stipulat la Art1.pct.13 din culpa Clientului sau la solicitarea 
acestuia, Clientul se obliga sa plateasca Furnizorului valoarea lunara a abonamentului inmultita cu numarul de luni fara comanda, ramase 
pana la finalul perioadei contractuale. 
15.6 In urma rezilierii ori incetarii contractului Furnizorul va trimite o notificare la adresa de corespondenta a Clientului, prin care il 
informeaza de rezilierea / incetarea contractului.  
15.7 Din momentul primirii notificarii Clientul are la dispozitie sase zile pentru a preda dozatorul si bidoanele la adresa Furnizorului. In urma 
predarii dozatorului si bidoanelor, Furnizorul va elibera un proces verbal in care vor fi specificate bunurile receptionate, cantitatile si starea 
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acestora. Nu vor fi receptionate dozatoarele si bidoanele care nu apartin Furnizorului, ori bunurile prezinta urme de uzura. In urma 
receptiei, Furnizorul restituie Clientului contravaloarea bidoanelor.  
In situatia in care Clientul nu restituie dozatorul, l-a pierdut, ori dozatorul este deteriorat si nu mai poate fi receptionat de catre Furnizor, 
Clientul poate sa achite contravaloarea dozatorului la pretul din Art.1 pct.8. Daca in sase zile de la primirea notificarii Clientul nu a predat 
dozatorul la adresa Furnizorului, Furnizorul va percepe  penalitati de 0.50% pentru fiecare zi de intarziere aplicata la valoare dozatorului 
specificata in Art.1 pct.8. Penalitatea se calculeaza pana la data la care Clientul a predat dozatorul, water-coolerul ori a platit 
contravaloarea acestuia. Valoarea penalitatii percepute de Furnizor poate depasi valoarea sumei la care se calculeaza penalitatea.  
16. LITIGII  
16.1 Partile convin sa depuna toate diligentele pentru a solutiona pe cale amiabila, prin reprezentantii lor, neintelegerile si sau litigiile 
decurgand din sau in legatura cu prezentul Contract. Solutionarea amiabila a diferendului, litigiului va fi efectuata intr-un termen de 15 zile 
calendaristice de la data in care una din parti a notificat celeilalte dorinta sa de a solutiona amiabil neintelegerea in cauza.  
16.2 Partile convin ca orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest Contract, inclusiv referitor la incheierea, desfiintarea sau 
executarea acestuia se va solutiona de instantele judecatoresti competente.  
17. FORTA MAJORA  
17.1 Nici una din Parti nu va fi tinuta sa raspunda catre cealalta Parte pentru orice intarziere in executarea sau pentru neexecutarea 
oricaror obligatii izvorate din prezentul Contract, daca acea intarziere in executare sau neexecutare este datorata unui eveniment sau unei 
cauze ce depaseste puterea rezonabila a Partii afectate de catre un asemenea caz de Forta majora (“Caz de forta majora”).  
17.2 Partea afectata de un asemenea Caz de forta majora va instiinta in scris, cealalta Parte, in termen de douazeci si patru (24) de ore, 
despre intervenirea unui astfel de Caz de forta majora, suspendarea executarii Contractului, motivele, durata prognozata a suspendarii, si 
va depune toate eforturile posibile pentru reluarea executarii Contractului cat mai curand posibil.  
Cand un Caz de forta majora dureaza treizeci (30) de zile fara a fi inlaturat, Partile se angajeaza sa se intalneasca pentru a gasi o solutie.  
18. INTEGRITATEA CONTRACTULUI  
18.1 Acest Contract reprezinta intreaga vointa a partilor la aspectele prevazute in el si va prevala asupra orcarei intelegeri anterioare si 
asupra tuturor promisiunilor declaratiilor, garantiilor sau altor afirmatii, scrise sau orale, facute de catre una dintre parti celeilalte parti sau 
incluse in orice document inmanat anterior de catre una dintre parti celeilalte parti, in acest sens.  
19. CLAUZE FINALE   
19.1 Completarile si sau modificarile aduse prezentului Contract sunt valabile si opozabile daca rezulta din acte semnate de catre 
reprezentantii pe deplin autorizati ai fiecareia dintre partile contractante.  
19.2 Clientul nu va putea ceda sau transfera in orice mod, in tot sau in parte, drepturile si/sau obligatiile sale, ce decurg din prezentul 
Contract.  
19.3 In cazul in care una sau mai multe dintre prevederile prezentului Contract devin, din oricare motiv, inaplicabile, ilegale sau in alt mod 
nevalabile, conform legii care guverneaza acest Contract sau executarea sa, aceasta nelegalitate sau nevalabilitate nu va afecta nici o alta 
dispozitie a prezentului Contract, iar acest Contract va fi interpretat ca si cand astfel de dispozitii ilegale sau nevalabile nu ar fi fost incluse. 
19.4 Furnizorul poate transfera, ceda prezentul Contract fara acordul Clientului, cu conditia ca noul furnizor sa respecte clauzele 
prezentului Contract, sa ofere servicii similare, sa livreze acelasi produs, sub aceasi marca si sa imbutelieze aceasi apa din aceasi sursa.  
19.5 Prezentul contract constituie titlu executoriu cu privire la executarea tuturor obligatiilor de plata ale partilor contractante. Prezentul 
contract se completeaza cu prevederile Codului Civil Roman si ale Codului Comercial.  
19.6 Rezilierea prezentului contract nu exonereaza partile de obligatiile deja scadente.  
19.7 Anexele fac parte integranta din Contract 
19.8 Prezentul Contract este guvernat de legea romana.  
20. NOTIFICARI  
20.1 Orice notificare si orice permisiune, consimtamant, aprobare sau alta autorizare care trebuie sa fie furnizata, data sau comunicata 
uneia dintre partile prezentului Contract de catre cealalta parte, va avea forma unui document in scris expediat prin scrisoare recomandata, 
la adresa mentionata in contract. Partile au obligatia de a aduce la cunostinta celeilalte parti orice schimbare de adresa. In cazul in care 
comunicarea noii adrese nu a fost facuta, se considera ca orice notificare facuta la vechea adresa a fost primita, procedura de notificare 
indeplinita si partea a luat la cunostinta.  
21. AUTORITATEA DE A SEMNA  
21.1 Fiecare persoana care semneaza in numele si pe seama uneia dintre parti, declara si garanteaza ca a fost pe deplin imputernicita sa 
semneze acest Contract si ca au fost intreprinse toate masurile legale necesare pentru a se autoriza semnarea prezentului Contract.  
21.2 Partile contractante declara de comun acord ca prezentul Contract reprezinta vointa lor, au luat la cunostinta de toate prevederile 
Contractului, au citit si inteles si isi exprima acordul pentru derularea lui in conditiile prezentate mai sus. Intocmit in doua exemplare 
originale a cate 4 pagini, in limba romana, cate un exemplar pentru fiecare parte. 
  
 

  
  

  

 

FURNIZOR PROBER DISTRIBUTIE SRL 

Reprezentata de 

Semnatura 

 

CLIENT    Nume Prenume (in clar) 

 

Semnatura 

 


