
CONTRACT 
nr. ................/.................. 

 
 
Partile:  
Societatea PARTENER COFFEE SERVICES S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Valea Argesului nr. 11, bl.A6, 
sc.B, ap.16, sector 6, email: office@caffea.ro, avand Cod Unic de Inregistrare 22221282, atribut fiscal 
RO, numar de ordine in Registrul Comertului Bucuresti J40/14934/07.08.2007, cont IBAN 
RO29BRDE445SV87655564450 deschis la BRD Agenția Europa, reprezentata legal de DI. Marian Alexe, 
in calitate de Administrator, denumit în cele ce urmeaza Furnizor, 
Societatea ....................., cu sediul în ......................., înregistrata la Registrul Comertului sub nr. 
................., cod înregistrare fiscala ..............., reprezentata prin dl. ............ , în calitate de 
administrator, denumit în cele ce urmeaza Beneficiar,  
PERSOANA FIZICĂ .................................................................................................................................. , 
în calitate de FIDEIUSOR, 
 
Partile au convenit incheierea prezentului contract, in termenii si conditiile care urmeaza: 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI  
1.1 Obiectul Contractului il reprezinta asigurarea de catre Furnizor a unui pachet de servicii constand 
in:  
• Punerea la dispozitia gratuita Benenficiarului a unuia sau mai multor aparate de preparat cafea și 
bauturi calde (denumite in continuare “Aparate de Cafea”), Aparate care vor fi utilizate in urmatoarea 
perioada, sub conditia utilizarii acestora de catre Beneficiar si platii abonamentului aferent pentru o 
perioada de minimum 12 luni;  
• Asigurarea serviciului de transport, montare, instruire de utilizare, service pentru Aparatul de Cafea 
livrat la locatia Beneficiarului mentionata in Anexa 1 la prezentul Contract.;  
• Un numar de capsule de cafea sau cafea boabe pentru a fi folosite cu Aparatul/Aparatele de Cafea, 
inclus in abonamentul lunar: 
- Tipul abonamentului ............................. = ........ lei+tva /192 capsule lunar sau ....kg cafea boabe lunar. 
1.2 Bunurile sunt si raman proprietatea exclusiva a Furnizorului, neputand fi vandute, instrainate sau 
gajate, sub nici o forma, de catre Beneficiar. 
1.3 Pentru realizarea obiectului Contractului, Beneficiarul se obliga sa aibe toate avizele si autorizatiile 
legale necesare comercializarii produselor Furnizorului, (denumite in continuare "Produsele"), 
revenindu-i intreaga responsabilitate in cazul lipsei acestora. 
2. PREȚUL 
2.1 Pretul Produselor livrate de Furnizor Beneficiarului sunt prevazute in Anexa 1 la prezentul Contract.  
2.2 Beneficiarul se obliga sa achite factura fiscala prin transfer bancar sau in numerar in termen de 
maxim 30 zile calendaristice de la data emiterii acesteia.  
2.3 Pentru orice plata la termen, Beneficiarul va oferi ca garantie bilete la ordin, file CEC, scrisori de 
garantie bancara sau orice alt instrument de garantare. In cazul în care nu sunt acordate garantii, plata 
devine imediat exigibila. 
2.4 Pentru garantarea plaților cu bilet la ordin, Beneficiarul va emite bilet la ordin avalizat în nume 
personal la valoarea mediei achizitiilor lunare din ultimele 3 luni. Prestatorul se obliga ca in situatiile in 
care nu-si incaseaza la termen contravaloarea facturilor fiscale sa introduca BO in banca, dupa 5 zile 
lucratoare de la notificarea Beneficiarului si numai daca in acest interval Beneficiarul nu face dovada 
achitarii debitelor scadente. 
2.5 Emiterea de catre Beneficiar a biletelor la ordin in favoarea Furnizorului, cu o scadența diferita 
decat cea stabilita pentru facturile emise de catre Furnizor reprezinta o garanție suplimentara a plații, 
insa nu va fi interpretata ca o modificare a termenului de scadenta pentru facturile emise. Dispozitiile 
cuprinse in prezentul contract referitoare la scadenta facturilor prevaleaza in caz de neconcordanta cu 
mentiunile cuprinse in facturile fiscale emise de catre Furnizor. 
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2.6 Sortimentele de cafea si produse complementare (zahar plic, lapte condensat, ciocolata, pahare, 
etc.) necesare prepararii bauturilor ce vor fi obtinute cu ajutorul Aparatelor sunt descrise în Anexa 1, 
parte integranta din prezentul Contract. Beneficiarul accepta faptul ca aceasta lista poate fi actualizata 
oricand de catre Furnizor.  
3. DURATA CONTRACTULUI  
3.1 Prezentul Contract se încheie pe o durata de 12 luni, producându-și efectele de la data semnarii 
sale de catre partile contractante.  
4. OBLIGATIILE FURNIZORULUI  
4.1 Sa puna la dispozitia Beneficiarului Aparatele de Cafea specificate la art. 1.1, prin semnarea unui 
proces verbal de predare primire a acestora.  
4.2 Sa asigure service-ul si piesele de schimb necesare pe toata perioada derularii contractului; 
4.3 Sa livreze produsele comandate de catre Beneficiar în termen de 48 ore pentru produse aflate în 
stoc și în maxim 30 de zile de la data comenzii pentru produsele care nu se afla în stoc.  
4.4 Sa asigure transportul bunurilor si a pieselor de schimb necesare, precum si  instalarea lor;  
4.5 Sa instruiasca operatorul nominalizat de delegatul de contract al beneficiarului asupra 
modalitatiilor de manipulare a aparatelor si a protectiei tehnice; 
5. OBLIGATIILE SI DREPTURILE BENEFICIARULUI  
5.1 Sa foloseasca Aparatul in conformitate cu destinatia și instructiunile de lucru primite; 
5.2 Sa nu efectueze niciun fel de interventie asupra Aparatului si a mecanismelor acestuia; 
5.3 Sa suporte contravaloarea service-ului in caz de defectiuni si interventii depanatorii provocate de 
nerespectarea instructiunilor de folosire si intretinere si a folosirii bunului in alte scopuri decat cele 
stabilite prin prezentul contract; 
5.4 Sa se asigure ca Aparatul este protejat impotriva incendiului, furtului, actelor de vandalism pe toata 
durata valabilității prezentului Contract, in caz contrar asumandu-si obligatia de a achita Furnizorului 
contravaloarea Aparatului distrus sau furat. 
5.5 Sa foloseasca  ca  materie prima pentru prepararea bauturilor calde, numai produsele livrate  de 
furnizor (cafea, ceai, lapte, ciocolata, zahar), sub sanctiunea de daune interese si a rezilierii contractului 
de catre acesta. 
5.6 Sa permita reprezentantilor Furnizorului accesul la locul de amplasare a Aparatului pentru 
verificarea modului in care acesta este folosit, pentru executarea operatiilor de intreținere si/sau 
reparatie, amplasarea eventualelor materiale publicitare; 
5.7 Sa nu expuna pe suprafata Aparatului niciun fel de semne, reclame, anunturi, notificari etc., cu 
exceptia celor asupra carora a convenit in scris cu Furnizorul; 
5.8 Sa plateasca lunar contravaloarea abonamentului lunar pentru care s-a optat in termen de 30 de 
zile de la data emiterii facturii de catre Furnizor si contravaloarea produselor suplimentar comandate, 
daca este cazul. Pentru depasirea termenului de plata scadent, Beneficiarul datoreaza penalitati pro 
rata temporis in cuantum de 0.5% pe zi intarziere, aplicata sumelor restante la plata.  
5.9 Beneficiarul are dreptul sa comande capsule sau pachete cafea boabe suplimentar numarului inclus 
in abonamentul pentru care s-a optat, capsule sau pachete cafea boabe care vor fi facturate separat 
de catre Furnizor la pretul afisat in magazinul online www.tchibo-coffee.com la momentul comenzii.  
5.10 In cazul nerespectarii de catre Beneficiar a termenelor de plata convenite Furnizorul este exonerat 
de obligatia de a continua livrarile in viitor, fiind liber sa aleaga eventuala reziliere a Contractului, cu 
efect imediat, in conditiile art 6. Eventuala reluare a livrarilor va fi posibila numai dupa plata integrala 
a debitelor restante.  
5.11 Sub sanctiunea rezilierii de plin drept a prezentului contract si plata de despagubiri la nivelul 
prejudiciului suferit de Furnizor (contravaloarea in intregime a abonamentului lunar, pentru toata 
perioada contractuala), Beneficiarul va utiliza in Aparatul de Cafea numai cu produse Tchibo 
prezentate in Anexa 1 conform abonamentului ales.  
6. ÎNCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI  
6.1 Prezentul Contract poate inceta in urmatoarele situatii: 
a) la terminarea duratei pentru care s-a incheiat; 
b) prin acordul partilor exprimat in scris prin act aditional la contract;  
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6.2 Furnizorul poate considera Contractul reziliat de drept, fara indeplinirea altei formalitati prealabile 
si fara interventia unei instante, daca Beneficiarul se afla in una dintre urmatoarele situatii:  
-nu efectueaza plata facturilor scadente, iar de la scadenta trec mai mult de 15 zile;  
-daca, dupa notificarea scrisa a Furnizorului cu privire la neindeplinirea intocmai a obligatiilor de plata 
asumate, Beneficiarul nu isi indeplineste in mod corespunzator aceste obligatii in termen de 15 zile ;  
-intreprinderea unor actiuni sau adoptarea unui comportament care poate deforma imaginea publica 
a Furnizorului si/sau a Produselor identificate in Anexa 1.  
-in cazul in care Beneficiarul este in stare de faliment sau i s-a retras autorizatia de functionare;  
-cesioneaza drepturile si obligatiile prevazute in prezentul contract fara acordul Furnizorului;  
-in cazul in care impotriva Beneficiarului sau a bunurilor acestuia s-a declansat o procedura judiciara 
sau o actiune initiata de o alta autoritate de stat care impiedica buna derulare a contractului sau poate 
afecta imaginea sau reputatia Furnizorului.  
6.3 In cazul in care contractul inceteaza inainte de termen din initiativa sau culpa Beneficiarului, acesta 
va plati o suma egala cu contravaloarea abonamentului lunar in intregime pentru reziliere inainte de 
trecerea a 9 luni de la inceperea contractului si contravaloarea a 30% din valoarea abonamentului lunar 
pentru rezilierea dupa trecerea a 9 luni de la inceperea contractului, reprezentand costuri de operare 
si diferenta pentru abonamentele preferentiale acordate. 
6.4 In cazul rezilierii contractului din culpa Beneficiarului acesta se obliga sa restituie Aparatul de Cafea 
Furnizorului, in termen de 48 de ore de la data rezilierii contractului, in forma utilizabila si fara 
deficiente.  
7. RASPUNDEREA CONTRACTUALA  
7.1 Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a Contractului are drept consecinta desfiintarea 
de drept a Contractului, fara a fi necesara punerea în întârziere a debitorului, fara nicio alta formalitate 
prealabila și fara a mai fi necesara pronuntarea unei hotarâri judecatorești în acest sens. Partea în 
culpa va fi obligata la plata de penalitati și/sau daune-interese.  
7.2 Pentru orice prestatie/suma datorata, penalitati, daune-interese, partile sunt de drept în întârziere 
fara a mai fi nevoie de transmiterea unei notificari în acest sens.  
7.3 In cazul instrainarii, disparitiei, refuzului restituirii, furtului, distrugerii bunului, indiferent de 
cauzele si de imprejurarile in care au survenit, beneficiarul se obliga sa plateasca furnizorului suma 
echivalenta prejudiciului cauzat, achitata in lei, la cursul BNR din ziua efectuarii platii, in maximum 5 
(cinci) zile de la constatare. Penalitatile de intarziere la plata acestei sume sunt de  1 % zi. Penalitățile 
pot depăși valoarea debitului principal. 
8. GARANȚII 
8.1 Fideiusorul își asumă și se obligă împreună cu Beneficiarul la îndeplinirea obligațiilor de plată a 
contravalorii Aparatului, precum și a penalităților de întârziere calculate potrivit prezentului contract, 
acceptând astfel, în mod expres și neechivoc calitatea de fideiusor solidar, respectiv garantarea 
îndeplinirii acestor obligații. 
9. LEGEA CARE GUVERNEAZA  
9.1 Prezentul contract este guvernat de legea română.  
9.2 Litigiile apărute între părți cu prilejul încheierii, interpretării sau executării prezentului contract, 
nerezolvate pe cale amiabilă, vor fi deferite instanțelor române competente material de la sediul 
Furnizorului. 
10. IMAGINE și MARKETING 
10.1 Beneficiarul isi va organiza desfacerea de asa maniera incat in orice moment ea sa se reflecte 
favorabil asupra Furnizorului si a produselor sale, ca si asupra bunului lor renume, reputatiei si faimei 
acestora. De asemenea, Beneficiarul va evita sau va intrerupe orice practica sau reclama care ar fi 
defavorabil bunului nume, faimei sau reputatiei Furnizorului și produselor distribuite de acesta.  
10.2 Beneficiarul va face toate eforturile posibile pentru efectuarea reclamei si a promovarii 
produselor. 
10.3 Beneficiarul va informa de indata Furnizorul in situatia in care afla ca sunt incalcate drepturile 
acestuia referitoare la protectia dreptului de proprietate intelectuala sau a marcii, luand totodata 
masurile adecvate pentru incetarea oricarui abuz.  



10.4 Beneficiarul este obligat sa foloseasca materiale publicitare puse la dispozitie de Furnizor. In cazul 
in care materialele publicitare vor fi concepute si realizate de Beneficiar, acesta din urma va trebui sa 
obțina in scris acordul Furnizorului.  
10.5 In situatia in care Beneficiarul isi incalca obligatiile stabilite in prezentul articol, va fi raspunzator 
pentru daunele cauzate Furnizorului.  
11. NOTIFICARI  
11.1 Orice notificare va fi facuta în scris și transmisa partii careia îi este adresata la adresa prevazuta 
în prezentul Contract. Notificarile vor fi transmise prin fax, prin scrisoare recomandata sau prin curier 
și vor produce efecte numai la primirea lor de catre destinatar prin poșta sau curier.  
12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR  
12.1 În măsura în care fiecare Parte contractanta isi dezvăluie Datele cu caracter personal, respectiv le 
dezvaluie pe cele ale angajaților, colaboratorilor ori altor persoane fizice similare către cealalta Parte 
in scopul incheierii si executarii Contractului, Partile se considera informate prin prezentul, respectiv 
se obliga să informeze persoanele vizate mentionate cu privire la Prelucrarea Datelor lor cu caracter 
personal. Partile se vor asigura ca această dezvăluire se va face conform oricăror cerințe legale 
aplicabile, inclusiv cele privind informarea persoanelor vizate, dacă e cazul, astfel încât fiecare Parte să 
poată prelucra Datele cu caracter personal pentru scopurile prevăzute mai sus fără să mai 
îndeplinească vreo formalitate. Fiecare Parte va respecta instrucțiunile ce pot fi trimise periodic de 
către cealalta Parte în scris, în format electronic sau pe hartie, cu privire la informațiile ce trebuie 
furnizate respectivelor persoane vizate în scopul îndeplinirii prevederilor prezentei clauze.” 
13. CLAUZE FINALE  
13.1 Prezentul Contract contine integral întelegerea dintre parti și poate fi completat sau modificat 
doar în forma scrisa, printr-un act aditional agreat și semnat de parti.  
13.2 Partile sunt tinute de obligatia de confidentialitate pentru toate si/sau oricare dintre informatiile 
confidentiale comunicate una celeilalte în perioada negocierilor precontractuale. 
13.3 Dispozitiile prezentului Contract cu privire la dreptul de denuntare unilaterala a Contractului, de 
suspendare a executarii obligatiilor agreate în favoarea oricareia dintre Parti sau care prevad în 
detrimentul celeilalte Parti decaderea din drepturi ori din beneficiul termenului, limitarea dreptului de 
a opune exceptii, legea aplicabila, clauze compromisorii sau prin care se deroga de la normele 
privitoare la competenta instantelor judecatoresti de catre oricare dintre Parti, au fost negociate în 
prealabil si sunt agreate în mod expres de Partea în detrimentul careia sunt prevazute prin semnarea 
în partea finala a prezentului Contract. Pentru evitarea oricarui dubiu, Partea în detrimentul careia 
sunt prevazute clauzele mentionate în prezentul paragraf se declara în mod absolut de acord ca 
semnarea Contractului în partea finala a acestuia este suficienta pentru exprimarea acordului expres 
cu privire la cele anterior mentionate, nefiind necesara o alta formalitate în acest sens. De asemenea, 
Partea în detrimentul careia sunt prevazute clauzele în discutie se declara de acord ca nu va avea niciun 
drept de a solicita ulterior ineficacitatea/inaplicabilitatea acestor clauze si/sau daune-interese 
decurgând din sau fiind în legatura cu aceasta.  
 
Prezentul contract se semneaza astazi, ...................., în doua exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte.  
 
FURNIZOR,       BENEFICIAR, 
PARTENER COFFEE SERVICES SRL,                 ...................... 
prin Marian ALEXE,      prin _________________________ 
 
 
 
 

 



 

 

ANEXA 1 la Contractul de Servicii încheiat sub nr. ............../............... 

 

Abonamentul ales de beneficiar.................................... 

Modelul aparatului (aparatelor) si seria................................................ 

Valoarea aparatului (aparatelor) oferite in comodat............ 

Adresa Locatiei (locatiilor)........................... 

Sortimente de cafea si produsele complementare: 

- Cafea: 

- Zahar: 

- Ceai: 

- Ciocolata calda: 

- Pahare To Go: 

- Palete cafea: 

- Capace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FURNIZOR,       BENEFICIAR, 
PARTENER COFFEE SERVICES SRL,                 ...................... 
prin Marian ALEXE,      prin _________________________ 
 
 


