MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui m andat preşedintelui Consiliului de Adm inistraţie al
societăţii Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea preşedintelui Consiliului de
Adm inistraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL în vederea încheierii
unui contract cu societatea ROMPETROL DOW NSTREAM SRL
Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 30.03.2020
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 3 14079/CP/24.03.2020 al Prim arului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 313827/24.03,2020 al Serviciului C ontrol Intern - C om partim ent
G uvem anţă Corporativă;
- N ota de fundam entare nr. 753/20.03.2020 a societăţii A lgorithm Construcţii S3 SRL;
- A dresa nr. 313932/24.03.2020 a Serviciului C ontrol intern- C om partim ent G uvem anţă
Corporativă;
în conformitate cu prevederile:
- Art. 191 alin. (1) din L egea societăţilor nr. 31/1990, republicată2, cu m odificările şi
com pletările ulterioare;
- Art. 12, pct.12.1. lit. m ) şi lit. o) din A ctul C onstitutiv al societăţii A lgorithm R esidential S3
SRL, aprobat prin H C LS3 nr.97/29.03.2017, cu m odificările şi com pletările ulterioare;
Art. 12, pct.12.2. lit. m ) din A ctul C onstitutiv al societăţii A lgorithm C onstrucţii S3 SRL,
aprobat p rin H C LS3 nr. 223/30.05.2017, cu m odificările şi com pletările ulterioare;
Luând în considerare:
- A vizul C om isiei de studii, prognoze econom ico-sociale, buget, finanţe;
- A vizul C om isiei de adm inistraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi
respectarea drepturilor cetăţenilor;
în tem eiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Adm inistrativ, cu m odificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
A rt.l. Se aprobă acordarea unui m andat preşedintelui Consiliului de A dm inistraţie al societăţii
A lgorithm R esidential S3 SRL pentru îm puternicirea preşedintelui C onsiliului de A dm inistraţie al
societăţii A lgorithm C onstrucţii S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea
RO M PETR O L D O W N ST R E A M SRL, având ca obiect cum părarea produselor petroliere rafinate, cu
respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.
Art.2. Societatea A lgorithm Residential S3 SRL, societatea SD 3-Salubritate şi D eszăpezire S3
SRL şi societatea A lgorithm C onstrucţii S3 SRL vo r duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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REFERAT DE APRO BARE
a proiectului de hotărâre privind acordarea unui m andat preşedintelui C o n siliu lu fd e
A dm inistraţie al societăţii A lgorithm Residenţial S3 SRL pentru îm puternicirea preşedintelui
Consiliului de Adm inistraţie al so cietăţii Algorithm Construcţii S3 SRL în vederea înch eierii
unui contract cu societatea ROM PETROL DOW NSTREAM SRL

Societatea Algorithm Residential S3 SRL, cu asociat m ajoritar Consiliul Local al Sectorului 3 şi
asociat m inoritar societatea A dm inistrare Active Sector 3 SRL, deţine calitatea de asociat m ajoritar
la societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL.
Societatea Algorithm Construcţii S3 SRL, în cadrul activităţii desfăşurate de la înfiinţare şi
până în prezent, asigură execuţia lucrărilor de construire pentru punere în siguranţă a construcţiei
„Hala Lam inor", Fabrica de Ţevi Republica corpurile C I, C2, C3, C4, C5, C6 şi C61, lucrări îndreptate
spre finalizare şi punere în funcţiune a centrului social şi de agrem ent Hala Lam inor.
în vederea eficientizării activităţii desfăşurate de către societatea Algorithm Construcţii S3
SRL, precum şi pentru o mai bună eficacitate şi eficienţă în gestionarea resurselor financiare ale
societăţii, prin adresa nr. 963/23.03.2020 (313524/CP/23.03.2020) societatea Algorithm Residential
S3 SR L ne aduce la cunoştiinţă că societatea Algorithm Construcţii S3 SRL, intenţionează să încheie
un contract cu societatea RO M PETRO L DOW NSTREAM SR L având ca obiect cum părarea produselor
petroliere rafinate.
Necesitatea încheierii acestui contract vine în contextul în care, societatea Algorithm
Construcţii S3 SRL doreşte să crescă nivelul de siguranţă şi rapiditate al alim entărilor cu carburant
al utilajelor şi autovehiculelor, cât şi o m onitorizare mai riguroasă a flotei pe care o deţine.
Din operatorii din piaţa com bustibililor, societatea RO M PETRO L DO W N STREAM SRL este
singurul care deţine acest sistem de alim entare cu inel identificator, fapt ce a determ inat societatea
de a colabora cu această societate. De asem enea, aceştia pot pune (a dispoziţie societăţii, cu titlu
gratuit o staţie mobilă de distribuţie carburanţi la locaţia societăţii Algorithm construcţii S3 SRL.
Având în vedere cele prezentate şi ţinând cont de raportul de specialitate nr.
313927/24.03.2020 al Serviciului Control Intern- Com partim ent G uvem anţă Corporativă, am iniţiat
prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.
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Nr.înreg. 313927/24.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de
Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL pentru împuternicirea
Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL în
vederea încheierii unui contract cu societatea ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

Societatea A lgorithm Construcţii S3 SRL a fost înfiinţată în scopul realizării lucrărilor
de intervenţie pentru punerea în siguranţă, reabilitare şi consolidare a m onum entului istoric
„Hala Lam inor” .
Societatea A lgorithm Construcţii S3 SRL, în cadrul activităţii desfăşurate de la înfiinţare
şi până în prezent, asigură execuţia lucrărilor d e construire pentru punere în siguranţă a
construcţiei „H ala Lam inor”, Fabrica de Ţevi R epublica corpurile C I, C2, C3, C4, C5, C6 şi
C61, lucrări îndreptate spre finalizare şi punere în funcţiune a centrului social şi de agrem ent
H ala Laminor.
Societatea A lgorithm Residential S3 SRL solicită prin adresa nr.963/23,03.2020
înregistrată la C abinet P rim ar cu nr. 313524/23.03.2020 acordarea unui m andat Preşedintelui
Consiliului de A dm inistraţie al societăţii A lgorithm Residential S3 SRL pentru îm puternicirea
Preşedintelui C onsiliului de A dm inistraţie al societăţii A lgorithm Construcţii S3 SRL în
vederea încheierii unui contract cu societatea R O M PETR O L D O W N STR EA M SRL,
operaţiune ce a fost aprobată de Consilul de A dm inistraţie al societăţii A lgorithm Construcţii
S3 SRL prin hotărârea nr. 13/20.03.2020.
Conform notei de fundam entare nr.753/20.03.2020 a societăţii A lgorithm Construcţii S3
SRL, societatea d in dorinţa de a creşte nivelul de siguranţă şi rapiditate al alim entărilor cu
carburant al utilajelor şi autovehiculelor, cât şi pentru o com pletare a m onitorizării flotei pe care
o deţine, vrea să im plem enteze un serviciu de identificare şi localizare p e rezervorul m aşinii
sau utilajul respectiv.
A cesta reprezintă un instrum ent de control care poate fi ataşat oricărui autovehicul,
securizând alim entarea acestuia, precum şi transm iterea dateloT către un calculator.
D in operatorii din piaţa combustibililor, R O M PETR O L D O W N STR EA M SR L este
singurul care deţine acest sistem de alim entare cu inel identificator, fapt ce a determinat
societatea de a colabora c u aceasta. De asem enea, aceştia p o t pune la dispoziţie societăţii, cu
titlu gratuit un bazin de incintă cu pom pă.
Conform Actului Constitutiv al societăşii A lgorithm Construcţii S3 SRL, art. 12.,
Conform Actului C onstitutiv al societăşii A lgorithm Construcţii S3 SRL, art. 12., punctul 12.2,
litera m ), A dunarea G enerală a A sociaţiilor are um ătoarea atribuţie: „hotărăşte asupra
operaţiunilor juridice ale Societăţii care depăşesc valoarea de 100.000 (una suta m ii) EURO
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 fn
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Dalele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnală şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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exclusiv TV A, valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare
se desfăşoară în m od succesiv”,
în conform itate cu prevederile art. 12, pct.12.1 lit m din A ctul Constitutiv al societăţii
A lgorithm Residential S3 SR L cu asociat m ajoritar Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti „
sunt d e com petenţa A dunării Generale a A sociaţilor operaţiunile juridice ale societăţii care
depăşesc valoare 200.000 (una sută m ii) euro exclusiv TV A, valoare aferentă fiecărei
operaţiuni singulare sau operaţiuni a cărei executare se desfăşoară în m od succesiv.” şi l i t o)
„ hotărăşte în orice altă problem ă im portantă privind activitatea Societăţii.”
Luând în considerare aspectele prezentate în prezentul raport de specialitate, supunem
spre analiză şi dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui m andat Preşedintelui
C onsiliului d e Adm inistraţie al societăţii Algorithm R esidenţial S3 SRL pentru îm puternicirea
Preşedintelui Consiliului de A dm inistraţie al societăţii A lgorithm C onstrucţii S3 SRL în
vederea încheierii unui contract cu societatea RO M PETR O L D O W N STREA M SRL.

întocmit,
C om partim ent G uvem anţă C oiporativă
Bejena^u R aluca
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Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu LocalnxaniLcs biect...
acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii
Algorithm Residential S3 S.R X . pentru împuternicirea Preşedintelui C.A. al
societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. în vedere încheierii contractului de
vânzare cu societatea ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L., operaţiune
juridică ce depăşeşte valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A, cu respectarea
prevederilor legale incidente aflate in vigoare.

Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3 , Bucureşti

Stimate domnule primar/Stimaţi membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul
în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată
legal de d l Panait Radu - Alin, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu
Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti şi Asociat minoritar societatea
Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv: Adunarea
Generală a Asociaţilor: lit. o)„ hotărăşte în orice altă problemă importantă privind activitatea
societăţii ", înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărări de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat
Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru
împuternicirea Preşedintelui C A . al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. în vedere
încheierii contractului de vânzare cu societatea ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.,
operaţiune juridică ce depăşeşte valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A, cu respectarea
prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Algonlhm Rcsidcmiol S3 SRL
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Bucureşti Sector 3 031295
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Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, kTETiS! notlHIitWON
IMflomUT
________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

in temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr.
97/20.03.2017 înfiinţarea societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L.
Societatea a fost înfiinţată şi fimcţionează în temeiul Art.3, Art.209, Art.212, Art.213, Art.l 169
din Codul Civil şi Legii 31/1990, sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect
principal de activitate, conform prevederilor Actului Constitutiv constă în lucrări de construcţie a
clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120 şi desfăşoară activităţi comerciale conform
Art.269 din Codul fiscal.
în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înfiinţat societatea
Algorithm Construcţii S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de
activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.
Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3
şi Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deţine calitatea de ASOCIAT
al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., conform Actului Constitutiv al acesteia.
Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L, în data de
5 A -.03 .•St^Ş-înregistrată la sediul subscrisei cu nr. X & UL........ reies următoarele; " menţionăm
faptul că în cadrul activităţii desfăşurate de la înfiinţare şi până în prezent, societatea Algorithm
Construcţii S3 S.R.L. asigură execuţia ca obiectiv principal executarea lucrărilor de construire
pentru punere în siguranţă a construcţiei „Hala Laminor", Fabrica de Ţevi Republica corpurile
C I, C2, C3, C4, C5, C6 şi C61, restaurare, conservare şi construire, parcare subterană cu
circulaţiile aferente în subsolul Halei, monument istoric, imobil situat în B-dul Basarabia nr. 256,
Sector 3, lucrări îndreptate spre finalizarea şi punerea în funcţiune a centrului social şi de
agrement Hala Laminor. Pentru a creşte nivelul de siguranţă şi rapiditate al alimentărilor cu
carburant al utilajelor şi autovehiculelor, cât şi pentru o completare a monitorizăriifiolei pe care o
deţinem, trebuie implementat un serviciu de identificare şi localizare pe rezervorul maşinii sau
utilajul respectiv. Acesta reprezintă un instrument de control care poate f i ataşat oricărui
autovehicul, securizând alimentarea acestuia, precum şi transmiterea datelor către un calculator: "
Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei
hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului
de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea
Preşedintelui C.A. al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. în vedere încheierii
contractului de vânzare cu societatea ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L., operaţiune
juridică ce depăşeşte valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A, cu respectarea prevederilor
legale incidente aflate în vigoare.
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Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, JjirsyS
_________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.__________________
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La prezenta solicitare ataşăm adresa înaintată de către societatea Algorithm C onstrucţii S3
S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu nw nâr£$3& . din

Cu deosebită consideraţie,

(
(

Algorithm Residential S3 SRL
Calea Vitan nr. 242
Ducumti Sector 3 031295
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Sediul Social; Calea Vila a. nr. 154-158. parter, liirou nr. 4, sector 3. Bucureşti
C .I.I.: R O 37804020
Reg,Com: J40ffl89(iai.M.2BI7
cuinii; siihihrit;iic.sj i>\:ilnn).ci)m
entail: viliihi'iletfs3,riii»Ka'onniil.r»»i
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SD3 SALUBRITATE SI
D ESZĂ PEZIR E S 3 S.B.I

(£ 0 0 5

«fTTWffi u.
C ă tre :

C onsiliul Local ai S e c to ru lu i 3 B ucureşti
dl. R o b e rt Sorin N egoiţă, P rim a ru l S ectorului 3 B u cu reşti

Sediul:
R e fe rito r;

Calea Dudeşti nr. 191» Sector 3. Bucureşti
S olicitare de a d o p ta re a unei h o tă râ ri de C onsiliu L ocal a v â n d ca obiect
a c o rd a re a u n u i m a n d a t P re şe d in te lu i C onsiliului d e A d m in istra ţie a l so cietăţii
A lgorithm R esid en tial S3 S.R .L . p e n tru îm p u te rn ic ire a P re şe d in te lu i C.A . al
societăţii A lgorithm C o n stru c ţii S3 S.R .L. în vedere înch eierii c o n tra c tu lu i de
v â n z a re cu societatea SC R O M P E T R O L D O W N ST R E A M S R L , o p e ra ţiu n e
ju rid ic ă cc depăşeşte v a lo a re a de 100.000 E u ro exclusiv T.V .A , cu re sp e c ta re a
p rev e d e rilo r legale in cid en te a fla te în vigoare.
S tim ate dom nule p rim a r/S tim a ţi m em b ri ai C onsiliului L ocal S ector 3»

Subscrisa, societatea SDJ-Sa!ubritate si Deszăpezire S3 SRL. persoana juridică română, cu sediul în
Mim. Bucureşh. Sectorul 3. Calea Vitan,nr.l54-I58, parter, biroul 2, înregistrată Ia Oficiul Registrului
Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9896GO i 7, având CUI R037804020. reprezentata legal de dl. Nîtu Mihai in
calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3
Bucureşti. a\ând in vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat unic al societăţii subscrise, precum
şi scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv
al societarii SD 3 SALUBRITATE Si DESZĂPEZIRE S3 SRL. respectând A rt. 12.1 din A ctul
C o n stitu tiv : Adunarea Generală a Asociaţilor: lit. o)., ho turcişiti în orice altă problem ă im portantă
privind activitatea societăţii" înaintează următoarea:

S O L IC IT A R E :
de a d o p ta re a unei h o tă râ ri de C onsiliu Local a v â n d ca obiect a c o rd a re a u n u i m a n d a t
P re şe d in te lu i C onsiliului de A d m in istra ţie al societăţii A lgorithm R esidential S3 S .R .L . p e n tru
îm p u te rn ic ire a P reşedintelui C.A. a l so cietăţii A lgorithm C o n stru c ţii S3 S.R .L . In v ed ere
în ch e ierii co n tra ctu lu i de v â n z a re cu so cietatea SC R O M P E T R O L D O W N S T R E A M SR L ,
o p e ra ţiu n e ju rid ic ă ce depăşeşte v a lo a re a de 100.000 E u ro exclusiv T.V .A , cu re s p e c ta re a
prev e d e rilo r legale incidente a fla te în vigoare.

S ocietatea S D 3-S alubritate si D eszăpezire S3 SR L ., cu A sociat unic C onsiliul L o cal a)
S e c to ru lu i 3., deţine calitatea d e A S O C IA T ai so cietăţii A lgorithm C o n stru c ţii S3 S .R .L .
Conform Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L.. A rt. 12.. pct.12.1.
lît.m ) Adunarea Generală a Asociaţilor hotărăşte asupra investiţiilor importante ale societăţii
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care depăşesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T. V.A.. pentru flecare investii ie
sau toate investiţiile în cursul unui an, dacâ acestea nu au fo st prevăzute şi aprobate în prealabil in
bugetul de venituri şi cheltuieli şi implicit în planul de investiţii. "
Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. în data de 23.03.2020.
înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 2002 reies următoarele: ” în cadrul activităţii desfăşurate de la

înfiinţare şi până în prezent, societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. asigură ca obiectiv
principal executarea lucrărilor de construire pentru punere în siguranţă a construcţiei „Hala
Laminor", Fabrica de Ţevi Republica corpurile CI, C2, C3. C4. C5, C6 si C61. resturare,
conservare si construire, parcare subterană cu circulaţiile aferente în subsolul Halei, monument
istoric, imobil situat în B-chtl Basarabia nr. 256. Sector 3. lucrări îndreptate spre finalizarea şi
punerea in funcţiune a centrului social şi de agrement Hala Laminor. Totodată, societatea
desfăşoară lucrări în mai multe puncte de lucru unde sunt zone greu accesibile sau cu tonaj limitat,
acestea necesitând transport de persoane şi marfă. Din aceste motive, având în vedere necesitatea
asigurării mijloacelor pentru desfăşurarea activităţilor mai sus expuse şi având in vedere
solicitările multiple de transport din partea societăţilor partenere, supunem analizei aprobarea
încheierii contractului cu societatea SC ROM PETROL DOWNSTREAM SRL„ Partenerul SC
ROM PETROL DOWNSTREAM SRL. a fo st ales în urma analizării ofertelor si luând în calcul
raportul calitate pre {."
Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei
hotărâri de Consiliu Local având ca obiect de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local
având ca obiect acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Adm inistrare al societăţii
Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Preşedintelui C.A. al societăţii
Algorithm Construcţii S3 S.R.L. în vedere încheierii contractului de vânzare cu societatea SC
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, operaţiune juridică ce depăşeşte valoarea de 100.000
Euro exclusiv T.V.A, cu respectarea prevederilor legale incidente aliate în vigoare.

La prezenta solicitare ataşăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcţii S3
S.R.L. înregistrată la sediu! subscrisei cu num ăr 2002 din 23.032020.

Cu deosebita consideraţie,

Preşedinte alGonSlIiiduide Administraţie
al SD3 Salubritate N
jffezire S3 SRL
MfHÂI
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ALG O RITH M RESID EN TIAL S3 SR L
SD3 SALU BRITATE S I D ESZĂPEZIRE S3
Referitor

Realizare operaţiuni juridice care depăşesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv
T.V.A - solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect încheierea
contractului de vanzare cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL.

Subscrisa, societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun.
Bucureşti, Sectorul 3, Bd. Basarabia nr. 236, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti
sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coşocariu
Alexandru-Dan, în calitate de Preşedinte Consiliu de Administraţie, având în vedere calitatea
societarii Algorithm Residential S3 SRL si calitatea societarii SD3 Salubritate si Deszăpezire S3, de
asociaţi ai societăţii subscrise precum şi scopul pentru care a fost constituită societatea. înaintăm
prezenta,
Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect încheierea contractului de vanzare cu
SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL.
în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2617, s-a înfiinţat societatea
Algorithm Construcţii S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de
activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale si nerezidentiale.
Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu
răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv
constă in lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.
Având în vedere calitatea de asociaţi ai Algorithm Construcţii S3 SRL, vă solicităm aprobarea
încheierii contractului cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL.
în susţinerea celor de mai sus, menţionam faptul ca în cadrul activităţii desfăşurate de Ia înfiinţare şi
până în prezent, societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. asigură execuţia ca obiectiv principal
executarea lucrărilor de construire pentru punere în siguranţă a construcţiei „Hala Laminor”, Fabrica
de Ţevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, conservare si construire,
parcare subterana cu circulaţiile aferente in subsolul Halei, monument istoric, imobil situat in B-dul
Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări îndreptate spre finalizarea şi punerea în funcţiune a centrului
social si de agrement Hala Laminar.
Pentru a creste nivelul de siguranţa si rapiditate al alimentarilor cu carburant al utilajelor si
autovehiculelor, cat si pentru o completare a monitorizării flotei pe care o deţinem, trebuie
implementat un serviciu de identificare si localizare pe rezervorul maşinii sau utilajul respectiv.
Algorithm Construcţii S3

Oala Riale:

Strada Calea Vilan 1S4 ÎSS. Sector 3

CIF 37714360

Bucureşti, Romania

RCJ4D/B651/2017

E mail offirtlBalRorithmconstructiKî-rc
Web' w ^w glcorithmtcnîl-uctlisa.fo

IBAN RQ32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transrvanîa

D a t d c dumneavoastră personale sunt prelucrate de A lg o rith m Construcţii S3 In conformitate cu Regulamentul U n iu n ii Europene 679/2016 In scopul
îndeplinirii atribu|iilor legale- Datele po l fi dezvăluite unor terţi In baza unui temei legal justificai V a pu(e|i exercita drepturile prevăzute En
Regulamentul UE679/2016, prim r-o cerere scrisa, semnata şi datata transmisa pe adresa Algorithm Construcţii S 3.

Acesta reprezintă un instrument de control care poate fi ataşat oricărui autovehicul, securizând
alimentarea acestuia, precum si transmiterea datelor către un calculator.
în acest sens solicits ni acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al
societăţii Algorithm Construcţii S3 pentru aprobarea încheierii contractului cu SC
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL.
Anexăm prezentei Hotărârea nr.'.
din data de4oSXllL>i Consiliului de Administraţie al
Agorithm Construcţii S3, nota de fundamentare, precum şi alte documente justificative
(contra oferte, oferte etc).

Cu deosebită consideraţie,

Coşocariu Alexandru-Dan
Preşedinte Consiliu de Administraţie
Algorithm Construcţii S3 SRL.

L

Algorithm Construcţii S3

Date Fiscale:

Strada Calea Vitan 154 158. Sector 3

CIF 37714360

Bucureşti, Romania

R C 140/8651/2017

E mail-. offitfgn laorithmconslrrJctlis3.ro

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Web www ajgorHhmconttructri53.ro

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. D alele pot fi dezvăluite unor terţi In baza unui temei legal justificat. V ă puteţi exercita drepturile prevăzute in
Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată ţ i datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.
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Consiliului de Administraţie
Realizare operaţiuni juridice care depăşesc valoarea de 109.000 Euro exclusiv
T. V.A şi implementarea măsurilor ce se impun de către Preşedintele Consiliului
de Administraţie

în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 a societăţilor, cu modificările ţi
completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvemanfa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 12.2. litera m), art. 15.2. litera J) şi ari. 16 litera g) din Actul
Constitutiv al societăţii, precum si prevederile art. 12. litera i) din Regulamentul de organizare
si funcţionare al Consiliului de Administraţie, supunem analizei şi dezbaterii, în vederea
adoptării în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie, a propunerii de aprobare
realizare operaţiuni juridice care depăşesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A.,
valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se
desfăşoară în mod succesiv.
în susţinerea celor de mai sus, menţionam faptul ca în cadrul activităţii desfăşurate de la
înfiinţare şi până în prezent, societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. asigură execuţia ca
obiectiv principat executarea lucrărilor de construire pentru punere în siguranţă a construcţiei
„Hala Laminor”, Fabrica de Ţevi Republica corpurile C i, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare,
conservare si construire, parcare subterana cu circulaţiile aferente in subsolul Halei, monument
istoric, imobil situat în B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări indreptate spre finalizarea şi
punerea în funcţiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.
Algorithm Construct» S3

Date Fiscale:

Bd Basarabia, nr 256, Carp CI, Sector 3

CIF 37714360
RCJ40/B651/2017

Bucureşti. Romania
E mail
Web. www.acs3.ro

ru

JBAN R032BTRLRONCRTO414912701
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate d e Algorithm Construcţii S3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi In baza unul temei legal Justificat. V I puteţi exercita drepturile prevăzute
In Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, sem nată ţi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.

Pentru a creste nivelul de siguranţa si rapiditate al alimentarilor cu carburant al utilajelor si
autovehiculelor, cat si pentru o completare a monitorizării flotei pe care o deţinem, trebuie
implementat un serviciu de identificare si localizare pe rezervorul maşinii sau utilajul respectiv.
Acesta reprezintă un instrument de control care poate fl ataşat oricărui autovehicul,
securizând alimentarea acestuia, precum si transmiterea datelor către un calculator.
Din operatorii din piaţa combustibililor, ROMPETROL DOWNSTREAM SRL este
singurul care deţine acest sistem de alimentare cu inel identificator, fapt ce ne conduce la intenţia
de a lucra împreuna. De asemenea, aceştia ne pot pune la dispoziţie cu titlu gratuit un bazin de
incinta cu pompa.
Astfel, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor necesare bunei desfăşurări a
proceselor de luciu, vă solicităm asigurarea cadrului contractual necesar, în sensul avizării
solicitării către Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobării privind realizarea operaţiuni juridice
care depăşesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T .V A ., valoare aferentă fiecărei
operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv cu
partenerul SC ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.
Totodată, propunem aducerea Ia îndeplinire a măsurilor stabilite de către Preşedintele
Consiliului de Administraţie, respectiv încheierea de contracte, precum şi realizare plăţi în
conformitate cu acestea, în scopul asigurări! bunei desfăşurări a activităţii societăţii.
Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneţi.
Preşedintele Consiliului de Administraţie Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

Bucureşti. Romania

RCJ40/86S1/2017

E-mail: PfflCg’afM.ro
Web www.acs3 .To

IBAN R032 BTRLR0 NCRTCM14912701
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 în conform itate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Petele p o t fi dezvăluite unor terţi 1b b a ia unui tem ei legal Justificat. V I puteţi exercita drepturile prevăzute

în Regulamentul UE679/20X6,

prtntr-o cerere scrisă, sem nată ţi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii53,

A L G O R IT H M C O N S T R U C Ţ II S 3

HOT ARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
n W î> /20.G3.2020

Societatea S.C. Algorithm Constnictii S3 S.R.L, din Bd. Basarabia nr. 256, Coip C I, Sector 3,
Bucureşti, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360,
legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale,
republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv al societăţii si a
Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Consiliului de Administraţie

HOTĂRĂŞTE:
A r t L Cu 5 voturi din 5, Aprobarea incheierii unui contract cu ROMPETROL DOW NSTREAM SRL,
conform documentelor ataşate la m apa de şedinţă.

PREŞEDINTE C.A.

Algorithm Constructs 53

Date Fiscale:

Bd Basarabia nr 256 Corp i 1 Sectar 3

Clf 37714360

Bucureşti Romania

R C 140/ 8651/2017

E ma I olilceliaaLvorrilimfonstaicttl t >o

IBAN fi032BTRtRONCRTCM 14912701

Web wvry.’.alsorithmronci uctii '? ro

Ba-.r a Transilvania

Datele du m neavow tri personale sunt prelucrate d e Algorithm Construcţii 53 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 In
scopul Îndeplinirii atrtbuţl.lcr legale. Dalele p o t fl d e iv iM t e unor terţi în baza unul temei legal justificat. VS puteţi exercita drepturile prevăzute
tn Regulamentul UE679/2016, prlrtr-o cerere scrlsâ, s e m n a ţi ţi datatâ transm işi pe adresa Algorithm Construcţii 53.

PR ] M Ă R IA

S E R V IC IU L C O N T R O L IN T E R N
C O M P A R T IM E N T G U V E R N A N Ţ Ă C O R P O R A T IV Ă

SECTORULUI
BU CU REŞTI

WWW .primarie3.r0

E-M A l L £ UVtfrnâ nt acârp or ativa

n m ar

.CO

Str, Intrarea Odobeştt n r 5-7, Sector j , 032158, Bucureşti

Nr.înreg. 313932/24.03.2020

Către,
CABINET PRIMAR
Prin prezenta, vă transm item alăturat urm ătoarele documente:

•

proiectul de hotărâre privind acordarea unui m andat preşedintelui Consiliului de
A dm inistraţie al societăţii A lgorithm R esidential S3 SR L pentru îm puternicirea
preşedintelui Consiliului de A dm inistraţie al societăţii A lgorithm Construcţii S3 SRL
în vederea încheierii unui contract cu societatea SC R O M PETR O L DO W N STR EA M
SRL, însoţit de raportul de specialitate şi de adresa nr. 963/23.03.2020 a societăţii
Algorithm R esidential S3 SRL, înregistrată la C abinet Prim ar cu n r.3 13524/23.03.2020,

în vederea iniţierii proiectului m enţionat.

întocm it,
C om partim ent G uvem anţă Corporativă
B ejeoaţu Raluca

1
♦
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Prim ăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulam entul U n iun ii Europene 2016/6,9 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. D alele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. V ă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul U E 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Prim ăriei Sector 3.
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R O M K tR O L DOWNSTREAM S.R.I.
3 -5 P ia la Ptf.sel Libere
2nd Float
C ity C o l e Northern Towirt
fluehorest, 013702 RO M A N A,

rompetro!

ph one +(40) 213 030 BOO
email: oHiceerom pe1(ol.com

WWW ram pelrol.ro

CONTRACT DE VANZARE-CUM PARARE,

SALE AND PURCHASE CONTRACT
NO.... ........../............. .

Intre:
Sodetatea ROMPETROL DOWNSTREAM S .R .L , cu
sediul In Bucureşti, cod postal 013702, Plata Presei
Libere nr. 3-5, City Gate Northern Tower Building, etaj
2, sector 1, tel. 021 206.75.00, fax 021 206.75.80,
înmatriculata la Oficiul Registrului Cdmertulul Bucureşti
sub nr. 140/1716/2000 avand număr de înregistrare
Fiscala
RO
127515B3,
cont
nr.
deschis la
. prin reprezentanţii
semnatari, denumita In cele ce urmeaza Vanzatar,

Between*
Company
ROMPETROL
DOWNSTREAM
S.R.L.,
headquartered in Bucharest, postai code 013702,3-5 Piaţa
Presei Libere, City Gate Northern Tower Building, 2ni floor,
District 1, tel. 021 206.75.00, fox 021 206.75.B0,
registered with the Trade Register Bucharest under no.
140/1716/2000, having the sole registration code RO
12751583,
account
no.
oDened
at
throuah signatory
representatives, hereinafter referred to as Seller,

SI

And

ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S .R .L , cu sediul social
in Bd. Basarabia nr. 256, Corp C I, Sector 3,
înmatriculata la Registrul Comerţului sub
nr.
J40/B65I/20I7,
CUI
RO37714360,
Cont IBAN
RO32BTRLRONCRT0414912701
deschis la
Banca
Transilvania, reprezentata prin ALEXANDRU DAN
COŞOCARIU avand funcţia de Preşedinte Consiliu
Administraţie,
denumita
In cele ce
urmeaza
C um părător,

ALGORITHM CONSTRUCT» S3 S.R.L., headquartered
in Bd. Basarabia nr. 256, Corp C l, Sector 3, registered
with the Trade Registry under no. nr. J40/8651/2017, CUI
R037714360,
IBAN
R032BTRLRONCRT0414912701
opened with Banca Transilvania, duly represented by Mr.
ALEXANDRU DAN COŞOCARIU chairman of the Board of
Directors, hereinafter referred to as Buyer,

A Intervenit prezentul contract, denumit in continuare
"Contractul", In următoarele conditH:

this contract was concluded, hereinafter called "Contract",
in accordance with the terms and conditions stipulated
below:

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul contractului priveşte vanzarea de către
Vanzator Cumpărătorului a produselor petroliere
rafinate, denumite in cele ce urmeaza "Carburanţi", in
cantitatile menţionate In Anexa nr. 1 la prezentul
Contract.
1.2. Vânzătorul se obliga sa transmită proprietatea
mărfii, iar Cumpărătorul sa primească marfa si sa
plateasca preţul.
1.3. Carburanţii se determina prin cantitate, calitate,
sortiment si caracteristici de către Vanzator.
1.4. Avand in vedere cantitatea minima de 4 0 mc
carburanţi pe luna, respectiv 240 mc carburant)
semestrial, pe durata contractului prevăzută la art. 2, pe
care Cumpărătorul se obliga sa o cumpere cu asumarea
riscului unor eventuale schimbări a împrejurărilor,
conform art. 1271 alin. 3 lit. c Cod civil, Vânzătorul pune
la dispoziţia acestuia, In mod gratuit, pe durata
prezentului contract, folosinţa unei statil mobile de
distribuţie carburanţi, denumita In cele ce urmeaza
"Baza Interna” sau „RBI", avand o valoare de plata de
145.000 tei (fora TVA) sl caracteristicile menţionate In
Anexa nr. 5. Transportul sl Instalarea Bazei Interne la
locaţia Cumpărătorului, amenajata de către sl pe
cheltuiala Cumpărătorului, se va efectua de către
Vanzator pe cheltuiala acestuia.

Art. 1. SCOPE OF THE CONTRACT
1.1. The scope of the Contract is the sale by the Seller of
refined oil products, hereinafter called "Fuel", In the
quantities mentioned In Appendix no, 1 hereto.
1.2. The Seller undertakes to transfer the property of the
goods and the Buyer undertakes to receive the
merchandise and pay the price.
1.3. Carburanţi) se determina prin cantitate, calitate,
sortiment sl caracteristici de către Vanzator.
1.4. Considering the minimum quantity of 40 m3 fuels per
month, respectively 240 m3 of fuels per semester,
throughout the duration of the Contract stipulated by
article 2, which the Buyer commits to purchase by taking
the risk of any potential changes that might occur In the
underlying circumstances, according to article 1271 par. 3
letter c Civil Code, the Seiler sets at his disposal free of
charge, throughout the term of this Contract, the use o f a
mobile fuel distribution station, hereinafter called "Internal
Base" or „RBI", having a market value of lei 145.000 (net
of VAT) and the characteristics mentioned In Appendix no.
5. The transportând Installation of the Internal Base at the
premises of the Buyer, arranged by and at the expense of
the Buyer, shall be by performed by the Seller at Its own
expense.
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phone; +)40) 213 030 800
email: otfce@iampolral.com

C ity G a te Northern Tower
Bucharest 013702 ROMANIA

www.rompelrot.ro

Libere
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1.5.
Vânzătorul
montează
pe
autovehiculele
Cumpărătorului, klturlle, denumite In cele ce urmeaza,
"Kfturi”. Componenta si modul de utilizare sunt descrise
In Anexele 6.1 sl 6.2.
1.6. Klturlle instalate ca urmare a prezentului contract
vor fi restricţionate la allementarile din baza Interna, In
vederea alimentarii din statllle publice cu dispozitivele
respective cumpărătorul va încheia un contract distinct
de venzare-cumparare In reţeaua de statll Rompetrol.
1.7. Totodată, Vânzătorul va asigura contra cost,
Serviciul de alimentare si control ( mentenanta BazeJ
Interne, a sistemului de gestiune aferent acesteia sl a
R i t u r i l o r ) . ________________________

R O M rEîftO L DOWNSTREAM SJI.L
3 -S H o ta Piesei

1.5. The Seller assembles on the vehicles of the Buyer the
kits, hereinafter called *Klts". The structure and the usage
method are described In Appendix no. 6.1 and no. 6.2.
1.6. Kits mounted according to this contract shall be
restricted to fueling from the Internal base. For fueling with
the respective devices from the public stations of the
Seller, the Buyer shall conclude a distinct sale-purchase
Contract In the Rompetrol station network.
1.7. The Seller shall concurrently ensure against cost the
Supply and Control Service (maintenance of Internal Base,
of the management system related thereto and of the

m i

__________________ ___

Art. 2. DURATA CONTRACTULUI SZ TERMENELE DE A lt. 2. TERM OF THE CONTRACT AND DELIVERY
LIVRARE
TERMS
2.1. Prezentul Contract Isi va produce efectele de la data 2.1. This Contract shall come Into force upon signature by
semnării acestuia de către partf, pe o perioada de 3 ani. the Parties and shall be In full force and effect for a period
Contractul se reînnoieşte automat cu perioade succesive o f 3 years. This Agreement shall be automatically renewed
de 1 an daca niciuna dintre part! nu Isi manifesta Intenţia by 1-year successive periods, unless any of the Parties
de a inceta Contractul cu cei putin 30 zile înainte de data remits a written notification to the other Party whereby the
expirării, prlntr-o notificare scrisa adresata celeilalte termination of the Agreement Is requested. The
part).
notification should be sent within a t least 30 days prior to
the expiry date.
2.2. Termenele de livrare sunt prevăzute In Anexa nr. 1, 2.2. The delivery terms are stipulated In Appendix no. 1
eşalonarea livrărilor fadndu-se de comun acord de către and the spacing out of the deliveries Is jointly made by the
Parti.
Parties.
2.3. As of the delivery date of the Fuels, the risk of the
2.3. De la data livrării Carburanţilor, riscul contractului contract shall be transferred to the Buyer (or carrier) In
se transmite Cumpărătorului, (sau cărăuşului), In the terms stipulated by law.
__
condiţiile prevăzute de lene.
Art. 3. PREŢUL SI FACTURAREA
3.1. Preţul Carburanţilor este prevăzut In Anexa nr. 2 la
prezentul Contract
3.2. Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, ce Impun ca locurile destinate producţiei de
uleiuri minerale sa fie dotate cu mijloace de măsurare a
debitului volumic, preturile la Carburanţi se stabilesc In
lel/1000 litri produs petrolier la temperatura de 15 grade
C.
3.3. Preturile Carburanţilor se vor modifica periodic, in
funcţie de evoluţia preţului ţiţeiului, a cotatiflor externe
fa aceste produse, a cursului leu/USD, precum sl a altor
factori.
3.4. Facturarea se face la preţul In vigoare la data
emiterii facturii fiscale de către Vanzator.
3.5. Contravaloarea transportului sl instalării Bazei
Interne este menţionate In Anexa nr. 7 Facturarea se
face in lei, la cursul de referinţa comunicat de către
Banca Naţionala a României de la data emiterii acesteia
de către Vanzator.

Art. 3. PRICE AND INVOICING
3.1. The Fuel Price is stipulated In Appendix no. 2 hereto.

3.2. In accordance with the provisions of Law no.
227/2015 on the Fiscal Code, Imposing that the places
destined to the production of mineral oils should be
equipped with means of measuring the volume debit, the
prices of the Fuels shall be established In lel/1000 liters oil
product at the temperature of 15oC.
3 .3 . The Fuel prices shall be periodically modified,
according to the evolution of the price for crude oil, the
external quotations at such products, the exchange rate
leu/USD, as well as of other factors.
3.4. Invoicing shall be performed against the price
applicable on the date of the Issuance of the fiscal Invoice
by the Seller.
3.5. The equivalent value of the transport and installation
of the Internal Basis is mentioned In Appendix no. 7. The
Invoicing shall be performed in lei, at the reference rate
announced by the National Bank of Romania on Its
issuance date by the Seller.
3.6.
Preturile Riturilor sunt menţionate In Anexa nr. 6.13.6. The prices of the Kits are mentioned in Appendix no.
sl 6.2. Facturarea se face in lei, la cursul de referinţa 6,1 and 6.2. Invoicing shall be performed In lei, at the
comunicat de către Banca Naţionala a României de la reference rate announced by the National Bank of Romania
data emiterii acesteia de către Vanzator.
on Its Issuance date by the Seller.
t 3.7. Preturile Serviciul de alimentare sl control efectuate 3 .7 . The prices of the fueling service and the control
In accordance with the provisions o f the above
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menţionate In Anexa nr. 8. Facturarea se face In lei, la
cursul de referinţa comunicat de către Banca Naţionala
a României de la data emiterii acesteia de către
Vanzator.

a r t 1.7 are mentioned in Appendix no. 6, Invoicing shall
be performed In lei, at the reference rate announced by
the National Bank of Romania on fts Issuance date by the
Seller.

Art. 4. HODAUTATI S l CONDIŢII DE PLATA
4 .1 . Cumpărătorul va efectua plata facturilor de
Carburant in avans sau, In cazul in care Vânzătorul
acorda Cumpărătorului credit comercial, in termen de
maxim 21 zHe de la data emiterii acestora de către
Vanzator.
4.2. Cumpărătorul va efectua plata celorlalte facturi
emise de către Vanzator, in termen de 15 zile de la data
emiterii acestora .
4 .3 . In cazul neindepllnlrii obligaţiilor de plata de către
Cumpărător;
a)
Vânzătorul este exonerat de răspundere pentru
neexecutarea sau executarea cu intirzlere a obligaţiilor
contractuale referitoare la cantitate sl termen de livrare;
sl
b}
Cumpărătorul va suporta penalitatl de întârziere
in valoare de 0,01% din valoarea facturii pentru fiecare
zl de întindere, penalitatl care nu vor putea depăşi 3%
din cuantumul debitului asupra carvila se aplica,
c)
In cazul In care Cumpărătorul nu isi îndeplineşte
Integral sl la termen obligaţia de plata a facturilor emise
de Vanzator conform oricărui contract încheiat intre cele
doua p arti,, toate facturile emise de Vanzator, Indiferent
de obiectul raportului juridic, devin Imediat scadente.
4.4. Cumpărătorul va efectua plata prin ordin de plata,
Plata se considera efectuata in momentul ereditarii
contului Vânzătorului.
4.5. Vânzătorul poate acorda Cumpărătorului credit
comercial, cu condiţia ca acesta din urma sa il garanteze
prlntr-unul din Instrumentele de garantare acceptate
potrivit prezentului Contract. Valoarea creditului
comercial
nu
poate
depăşi
suma
de
lei
adlca
fin literei.
Valoarea creditului comercial stabilita de Vanzator In
baza prezentului Contract, se aplica tuturor contractelor
încheiate intre cele doua parti, indiferent de obiectul
raportului juridic. Condiţiile privind cuantumul creditului
comercial pot fi revizuite oricând de către Vanzator, la
libera sa apreciere, urmând a notifica Cumpărătorul cu
privire la noul cuantum al limitei de credit comercial
acordate sl/sau cu orivlre la noile oarantil solicitate,

Art. 4. PAYMENT METHOD AND TERMS
4.1. The Buyer shall perform the payment of the Fuel
Invoices In advance or, if the Seller grants the Buyer
commercial credit, within not more than 21+day as of their
Issuance date by the Seller.
4.2. The Buyer shall perform the payment of the other
Invoices Issued by the Seller within a 15-day term as of
their Issuance date.
4.3. In case the Buyer falls to fulfill his payment
obligations:
a)
The Seller Is discharged of liability for the failure
or delayed execution of the contractual obligations
regarding the quantity and the delivery term;
And
b)
The Buyer shall incur late payment penalties of
0.01% from the value of the Invoice for each day of delay,
penalties that shall not exceed 3% of the value of the debit
against which they are computed.
c)
If the Buyer falls to exhaustively and timely fulfill
the obligation to pay the invoices issued by the Seiler
according to any contract concluded between the two
parties, all Invoices Issued by the Seller, irrespective of the
scope of legal relationship, shall Immediately become due.
4 .4 . The Buyer shall perform the payment through
payment order. The payment Is considered duly executed
at the time Seiler's account Is credited.
4.5. The Seller may grant to the Buyer a commercial
credit, provided that the Buyer guarantees It by mean of a
guarantee
Instrument
accepted
hereunder.
The
Commercial Credit cannot exceed the amount of
lei
. namelv
(In words). The
value of the commercial credit set out by the Seller
pursuant hereto applies to all agreements concluded
between the two parties, Irrespective of the subject matter
of the legal relation. The conditions underlying the amount
of the commercial credit may be reviewed at any moment
by the Seller, at Its free judgment, following to notify the
Buyer with regard to the new value of the granted
commercial credit limit and/or to the new requested
auarantees.

A lt. 5. RECEPŢIA MĂRFII
5,1. Livrarea Carburanţilor se face pe b8za de recepţie
cantitativa si calitativa, la locaţiile menţionate de către
Vanzator, in prezenta delegatului Cumpărătorului, Avand
in vedere ca operaţiunile de măsurare a produselor sunt
stabilite pe unitate de 1.000 (una mle/mc) litri, la
temperatura de 15 grade Celsius, In cazul In care, la
solicitarea Cumpărătorului, transportul este asigurat de
Vanzator (conform art. 7.6 din Contract) sl urmare a
efectuării transportului se constata o diferenţa intre

A rt. 5. RECEPTION OF THE MERCHANDISE
5.1. The delivery of the Fuels shall be performed against
the qualitative and quantitative reception, at the premises
mentioned by the Seller In the presence of the Buyer's
delegate. Considering that the measuring operations for
the products consider the 1,000 (one thousand/m3) liter
unit at a temperature of 15 degrees Celsius, should
transportation, upon the Buyer's request, be provided by
die Seller (according to art. 7.6 of the Contract) and
foliowlnq the transDort a difference should arise between
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cantitatea facturata de Vanzator (la momentul
transmiterii proprietăţii asupra produselor petroliere in
depozitele Vânzătorului) sl cantitatea descărcata efectiv
la Cumpărător (al cărei nivel este înregistrat in tichetul
tipărit de debitmetrul Instalat pe cisterna auto),
Cumpărătorul va accepta la recepţie diferentele rezultate
din modificarea volumului de carburant In fonetic de
factori externi (cum a rfl diferente de temperatura sl/sau
consumurile
tehnologice
legate
de depozitare,
manipulare, transport si distribuţie produse petroliere).
In cazul in care diferente constatata depăşeşte 0,2% din
volumul livrat, Vanzatoru! va analiza condiţiile in care au
fost livrate produsele petroliere pentru flecare
operaţiune de transport In parte. In cazul in care
cantitatea transportata este mai mica de 3000 Ittri,
Vânzătorul va analiza condiţiile In care au fost Jfvrate
produsele petroliere pentru fiecare operaţiune de
transport In parte In cazul in care diferenţa depăşeşte
1% din volumul livrat.
5.2. Proba cantltatll si calitatil se face cu (I) nota de
greutate, (II) aviz de însoţire a mărfii, (Iii) declaraţie de
conformitate emisa de către Rompetrol Quality Control
sl (Iv) raport de încercare.
5.3. Caracteristicile calitative ale Carburanţilor sunt
prevăzute in specificaţiile standard, conform Anexei nr.
3 ia prezentul Contract.
Art. 6. GARANŢII
6.1. Carburanţii vânduţi de către Vanzator sunt produs)
de către ROMPETROL RAFINARE, care are implementat
un sistem Integrat de management calltate-mediu,
certificat de GERMANISCHER LLOYD CERTIFICATION, in
conformitate cu standardele;
- ISO ISO 9001:2006- certificat nr. 177025-2015-AQROU-RvA / 25.06.2015?
- ISO ISO 14001:2004 - certificat nr. 177026-2015-AER O U -R v A /25.06.2015;
• OHSAS 18001:2007 - certificat nr. 177024-2015*
AHSO-ROU-RvA /25.05.2015.
6.2. încercările pentru Carburanţi sunt efectuate in
laboratorul de încercări din cadrul Rompetrol Quality
Contrai, acreditat de RENAR, In conformitate cu SR EN
ISO/CEI 17025 din:2005 sl are certificatul nr. U
333/17.02.2016.
6.3. Termenul de garanţie al Carburanţilor este prevăzut
in declaraţia de conformitate care insoteste marfa.
6.4. Cumpărătorul este obligat sa manipuleze, sa
depoziteze, sa folosească sl sa conserve Carburanţii
conform
prevederilor
standardelor,
Vânzătorul
neraspunzlnd
pentru
daunele
pricinuite
de
nerespectarea acestor prevederi.
6.5. Cumpărătorul este obligat ca in Baza Interna sa
depoziteze doar Carbuanti cumpărat) de la Vanzator. In
caz contrar, Vânzătorul va reintra in folosinţa Bazei
Interne si o va ridica de ia locul amplasării acesteia In
termen de 10 zile de fa data constatării încălcării
obligaţiei asumate de către Cumpărător In prezentul
articol sl nu va răspunde de calitatea Carburanţilor.
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the quantity invoiced by the Seller (at the moment of
transferring the property right over the oil products in the
Seller's warehouses) and the quantity actually unloaded by
the Buyer (whose level is recorded onto the ticket printed
by the flowmeter installed on the tanker truck), the Buyer
shall accept upon reception the differences resulted from
the modification of the ftiel volume due to the external
factors (such as temperature differences and / or
technological losses related to storage, handling,
transportation and distribution).
Should the difference exceed 0.2% of the delivered
volume, the Seller shall analyze the conditions under which
the oil products have been delivered for each transport.
Should the transported quantity be less than 3000 liters,
the Seller shall analyze the conditions under which the oil
products have been delivered for each transport, If the
difference exceeds 1% of the delivered volume.

5.2. The quantity and quality test shall be performed by
the (1) weight note, (11) certificate accompanying the
merchandise, (III) conformity declaration issued by
Rompetrol Quality Control and (fv) trial report.
5.3. The qualitative characteristics of the Fuels are
stipulated in the standard specifications according to
Aooendlx no. 3 hereto.
Art. 6. WARRANTIES
6.1. The fuels sold by the Seller are manufactured by
ROMPETROL RAFINARE that has implemented an
integrated quality-environment management system
certified by GERMANISCHER LLOYD CERTIFICATION, in
accordance with the standards:
- ISO ISO 9001:2006- certificate no. 177025-2015-AQROU-RvA/ 25.06.201S?
- ISO ISO 14001:2004 - certificate no. 177026-2015-AER O U -R v A /25,06.2015;
- OH5A5 18001:2007 - certificate no. 177024-2015AHSO-ROU-RVA /25.06.2015.
6.2. The trials for Fuels are performed In the trial
laboratory within Rompetrol Quality Control, accredited by
RENAR, in accordance with 5R EN ISO/CEI 17025 from:
2005 and It has certificate no. LI 333/17.02,2016.
6.3. The warranty term of the Fuels Is stipulated In the
conformity declaration accompanying the merchandise.
6.4. The Buyer is under the obligation to handle, store,
use and preserve Fuels in accordance with the provisions
of the standards and the Seller shall not be liable for the
damages Inflicted due to the failure to observe such
provisions.
6.5. The Buyer Is under the obligation that In the Internal
Basis he should store only Fuels bought from the Seller.
On contrary case, the Seller shall recover the use of the
Internal Basis and shall collect it from Its location within
10 days as of the date of assessing the Infringement of the
obligation assumed by the Buyer herein and he shall not
be liable for the aualltv of the Fuels.
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Art. 7 EXPEDIEREA SI TRANSPORTUL
7.1. Expedierea va fi asigurata exclusiv pe riscul si
cheltuiala Vânzătorului, la adresa menţionata de
cumpărător fn formularul de comanda.
7.3. Carburanţii sunt livraţi pe data Încărcării fn mijlocul
de transport, confirmata prin avizul de însoţire a mărfii
si scrisoarea de trăsură.
7.3. Vânzătorul este obligat sa anexeze la documentele
de transport (i) nota de greutate (daca este cazul), (ii)
avizul de însoţire a mărfii, (Iii) scrisoarea de trăsură, (iv)
declaraţia de conformitate sl (v) raportul de încercări.
7.4. Indiferent de modalitatea de transport aleasa
comanda de carburant trebuie transmisa cu cel puţin cu
24 de ore înainte de data livrării.

Art. 7 DISPATCH AND TRANSPORT
7.1. The shipment will be Insured exclusively at the risk
and expense of the Seller, at the address mentioned by
the Buyer in the order form.
7.2. Fuels shall be delivered on the date of loading into the
transport
means,
confirmed
by
the
certificate
accompanying the merchandise and the bill of lading.
7 .3 The Seller Is under the obligation to attach the
transport documents (f) weight note (If applicable), (II) the
certificate accompanying the merchandise, (111) the bill of
lading, (Iv) the conformity declaration and (v) the trial
report.
7 .4 . Regardless of the chosen type of transport, the fuel
order shall be transmitted at least 24 hours before the
delivery date.

Art. 8 COMODATUL ASUPRA BAZEI INTERNE
B . l. Vânzătorul ramane pe întreaga durata contractuala
proprietarul Bazei Interne, a cărei folosinţa o transmite
gratuit Cumpărătorului, conform prevederilor art. 1.4 de
mai sus, exclusiv pe durata prezentului contract. Baza
Interna va fl transmisa către Cumpărător in termen de
21 de zile de ia data încheierii prezentului Contract, cu
condiţia ca In aceasta perioada Cumpărătorul sa Isi
respecte obligaţiile asumate conform art. 8.3. de mal
Jos, si sa finalizeze lucrările necesare pentru montarea
Bazei Interne, incluzând realizarea platformei conform
specificaţiilor tehnice din memoriul tehnic transmis de
către Vanzator, branşamente si lucrări de fmpamantare,
precum si orice alte lucrări necesare pentru Instalarea
Bazei Interne.
8.2. Vânzătorul poate oricând sa recupereze Baza
Interna de la Cumpărător, in eventualitatea In care
investiţia specifica nu mai este In Interesul Vânzătorului.
Pentru a stabili daca o Investiţie este In propriul interes,
Vânzătorul va examina, pe langa alte criterii, realizarea
sau nereaiizarea de către Cumpărător a volumelor de
vanzare prevăzute la art. I.4., sl plata acestora conform
art. 4 din prezentul Contract.
8.3. Cumpărătorul, in calitate de comodatar asupra
Bazei Interne, se obliga;
a)
sa puna la dispoziţia Vânzătorului cu titlu gratuit
o suprafaţa de 30 m2 sl platforma de beton aferenta
Bazei
Interne, pe care o va construi conform
specificaţiilor tehnice din memoriul tehnic transmis de
către Vanzator, Anexa nr.10 la contract;
b)
sa asigure racordarea Statlef la utilităţi,
respectiv energie electrica sl circuite de Impamantare;
c)
sa folosească Baza Interna conform destinaţiei
prevăzute sub sancţiunea de a plăti daune-fnterese sl de
a suporta riscul pielrii fortuite a bunului;

A rt. 8 FREE LOAN UPON THE INTERNAL BASIS
8 .1 . The Seller shall remain throughout the contractual
term the owner of the Internal Basis, the usage of which
shall be transferred free of charge to the Buyer In
accordance with the provisions of the above Art. 1.4.
exclusively throughout the duration of this contract. The
Internal Basis will be sent to the Buyer within 21 days from
the execution hereof, provided the Buyer complies with
stipulations o f article 6.3. herewith within this period of
tim e and finalizes works necessary for the Installation of
the Internal Basis, Including the construction of the
platform according to technical specifications stipulated by
the technical memoir sent by the Seller, earthing works
and connections, as well as any other works deemed
necessary for the Installation of the Internal Basis.
8 .2 . The Seller may, at any time, recover the Internal
B ads from the Buyer, if the specific Investment Is no longer
In the interest of the Seller. In order to assess if an
Investment is fn Its own interest, the Seller shall examine,
amongst other criteria, the Buyer's capacity of reaching
sale volumes stipulated by article 1.4. and the afferent
payments In compliance with art. 4 hereto.

d)
sa ia orice măsura prevăzute de legislaţia In
vigoare sau solicitata de către Vanzator In vederea
protejării in orice moment a dreptului de proprietate al
Vânzătorului asupra Bazei Interne;
e)
sa conserve Baza Interna ca un bun proprietar si
chiar mal bine decât lucrurile sale. oe care este obllaat
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8 .3 . The Buyer as the borrower of the Internal Basis
undertakes:
a)
to set at the disposal of the Seller free of charge
an area of 30 m2 and tire concrete platform related to the
Internal Basis which he shall build in accordance with the
technical specifications from the technical memo sent by
the Seller, Appendix no. 10 hereto;
b)
to ensure the connection of the Station to the
utilities, respectively electric power and earthing circuits;
c)
to use the Internal Basis In accordance with the
stipulated destination, under the sanction of paying
damages and Incurring the risk of the fortuitous loss of the
good;
d)
to take any measure stipulated by the current
legislation or requested by the Buyer towards protecting
tire Buyer's possession right over the Internal Basis at any
time;
e)
to preserve the Internal Basis as a good owner and
even better than his own things, which he Is under the
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sa le sacrifice, la nevoie, In vederea conservării lucrului obligation ta sacrifice In need, so as to preserve the
împrumutat;
borrowed good;
f)
sa plateasca valoarea pagubelor cauzate de f)
to p a/ the value of damages caused by the Buyer
către Cumpărător sau de către alte persoane desemnate or by other persons delegated by the Buyer as users. The
de către Cumpărător ca utilizatori. Cumpărătorul va fi Buyer will be liable for any damage brought to the Internal
responsabil de orice daune aduse Bazei Interne, cu Basis, except normal malfunctions and depreciation.
excepţia uzurii sl a defecţiunilor normale. In cazul in care Should the Internal Basis become lost, stolen, Irreparably
Baza Interna este pierduta, furata, distrusa sau destroyed or deteriorated for any reason, the Buyer will
deteriorata In mod Ireparabil, din orice motive, promptly notify the Seller In regards to these aspects, and
Cumpărătorul va Instiinta cu promptitudine Vânzătorul will fully Indemnify the Seller. The liability for damages and
cu privire la acest aspect, si va despăgubi Integrat expenses generated by maintenance, storage and use of
Vânzătorul. Responsabilitatea pentru daunele produse sl the Internal Basis throughout the contract exclusively
toate cheltuielile aparute cu privire ta operaţiunile de rests with the Buyer.
întreţinere, depozitare sl utilizare ale Bazei Interne in
decursul termenului contractului li revine in exclusivitate
Cumpărătorului.
g)
sa păstreze Integritatea Bazei Interne preluate g)
to keep the integrity of the Internal Basis taken
In folosinţa gratuita, sa o Intretlna In mod over In free usage and properly maintain such;
corespunzător;
h)
sa asigure utilizarea in deplina siguranţa a Bazei h)
to ensure the use fn full safety of the Internal Basis
Interne si sa obţină toate avizele prevăzute de lege si and obtain all certificates stipulated by the applicable law
normele In vigoare pentru instalarea si operarea Bazei and norms for the installation and the operating activities
Interne, precum sl pentni utilizarea acesteia in condiţii of the Internal Basis as well as for Its use under safety
de siguranţa; Cumpărătorul va fi singurul responsabil conditions; The Buyer shall be the sole responsible for the
pentru nelndepllnlrea acestei obligaţii sl pentru failure to comply with this obligation and the measures
nelndeplinlrea masurilor stabilite de autorităţile de established by the field regulatory authorities and shall
reglementare In domeniu sl va suporta Integral toate fully incur all expenses generated by the possible noncheltuielile generate de eventualele nerespectarl ale observance of the legal provisions regarding the use of the
prevederilor legale In ceea ce priveşte utilizarea Bazei Internal Basis within Its own location;
Interne in Incinta propriei locaţii;
I)
sa nu cesioneze acest contract de comodat, sa I)
not to assign this free loan contract, not to
nu 5ublnchlrieze si sa nu folosească
drepturile sublease and not to use the rights deriving hereof in any
decurgând din prezentul contract in nici o alta other way, without the prior written approval o f the Seller/
modalitate, fare conslmtamintul scris prealabil al lender;
Vanzatorulul/comodant.
J)
sa restituie, in termen de 15 zile de la cererea j)
to give back within 15 days from the Seller's
scrisa a Vânzătorului, pe cheltuiala proprie, Baza written request, on own expense, toe Internal Basis, If he
Interna, daca nu a cumpărat si plătit la timp cantitatile failed to buy and pay in due time the fuel quantities
de carburant) achiziţionate In conformitate cu art. 1.4. si purchased as per art. 1.4. and art. 4. hereto, In the case
art. 4 din prezentul Contract, In cazul menţionat la art. mentioned by art. 8.2 as well as In case of contract
8.2. precum si In cazul încetării contractului din orice termination for any reason. If he refuses to return the
motiv. Daca refuza sa returneze vânzătorului Baza Internal Basis to the Seller In 10 days, time upon the
Interna In termen de 10 zile de la cererea acestuia in letter's specific request, then toe Seller has the right to
acest sens, atunci Vânzătorul este Indreptatit sa recefve delay penalties of 0.25% from the value of the
primească penalitatl de întârziere In cuantum de 0,25% Internal Base for each day of delay. Should this be the
din valoarea Bazei Interne, pe fiecare zl de întârziere. In case, Seller has the right to recover the Internal Basis and
acest caz, Vânzătorul are dreptul sa recupereze Baza to charge the value of the transport directly to the Client,
Interna si sa factureze valoarea transportului către without any previous formality and without any other
Client, fara niclo alta formalitate prealabila sl fara vreo afferent written notification.
alte notificare scrisa in acest sens.
k)
sa la toate masurile In vederea prevenirii k)
to take all measures In order to prevent fires;
Incendillor;
l)
he may not perform within the Internal Basis any
l)
Cumpărătorul nu va putea efectua In Baza work that could affect Its structure without the express and
Interna nido lucrare care sa afecteze structura acesteia written approval of the Seller;
fara conslmtamintul expres sl In scris al Vânzătorului.
m)
■to Incur all expenses necessary to use the Internal
m)
sa suporte cheltuielile necesare folosinţei Bazei Basis (maintenance repairs, technical controls, etc.)
Interne (reparaţii de întreţinere, verificări tehnice etc.) n)
the Seller shall establish the Internal Basis In the
location set at disposal by the Buyer, at the following
address:,_________________________________________ ;
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n)
Vânzătorul va amplasa Baza Interns in locaţia
pusa ia dispoziţie de Cumpărător, la următoarea adresa:
o)
Cumpărătorul se obliga sa nu mute Baza Interna
de la locaţia convenita, fora încuviinţarea prealabila a
Vânzătorului, si se obliga sa folosească Baza Interna
exclusiv oentru scoduI centru care aceasta a fost livrata.
Art. 9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA
9 .1 . Vânzătorul răspunde de executarea obligaţiilor
contractuale asumate, In caz contrar fiind obligat la
daune interese.
9.2. Lipsa materiilor prime pentru producător
exonerează Vânzătorul de răspundere contractuala.
9 .3 . Cumpărătorul Isi exprima expres acordul cu
decalarea termenului de livrare a Carburanţilor in
perloadale in care se înregistrează dificultăţi de producţie
ale ROMPETROL RAFINARE, acord care are ca efect
neapiicarea dispoziţiilor referitoare la daunele moratorii
in sarcina Vânzătorului.
9.4. Livrarea se va efectua cu respectarea de către
Cumpărător a prevederilor legale privind transportul si
comercializarea produselor petroliere.
9 .5 . In temeiul prevederilor art. 1523 Cod Civil, In cazul
neindepllnlril obligaţiilor la scadenta. Cumpărătorul este
considerat a fi In Intlrziere de drept fora a mai fi necesara
notificare prin executor judecătoresc.

ROMPRROL DOWNSTREAM 5JU_
3 -5 Pfalo Presei lib e re
2nd Floor
C lly G o le Northern Tower
Eire barest 013702. ROM ANIA

pi tone +M0J 213 030800
email; olliee«iompe1iol com
www. romp* Ire l JO

o)
the Buyer undertakes not to move the Internal
Basis from the location agreed upon, without the Seiler's
agreement, and undertakes to only use the Internal Basis
for the purposes for which it was delivered.

Art. 9. CONTRACTUAL LIABILITY
9.1. The Seller shall be liable of executing the assumed
contractual obligations, as In contrary case he is under the
obligation to pay damages.
9.2. The shortage of raw materials for the producer shall
exempt the Seller of his contractual liability.
9.3. The Buyer expressly confirms his approval with the
postponement of the delivery term of the Fuels within the
periods when ROMPETROL RAFINARE encounters
production difficulties, an approval that has as an effect
the non-application of the provisions on liquidated
damages Incumbent on the Seller.
9.4. The delivery shall be performed by the Buyer's
observing the legal provisions on transport and the trading
of oil products.
9 .5 . By virtue of the provisions from A rt 1523 Civil Code,
In case of failing to fulfill the obligations on the deadline
the Buyer Is deemed rightfully notified and no notification
by the court executor shall be any longer necessary,

Art. IO. FORŢA MAJORA
A r t 10. FORCE MAJEURE
10.1. Nlduna dintre părţile contractante nu răspunde de 10.1. Neither contracting Party shall be liable for the
neexecutarea la termen sau/sl de executarea In mod failure to execute on term and/or the Improper execution,
necorespunzator - total sau partial - a oricărei obligaţii whether total or partial, of any obligation incumbent on it
care li revine in baza prezentului Contract, daca aceasta hereunder, if such was caused by force majeure, as
a fost cauzata de forţa majora, asa cum este definite de defined by law.
lege.
1 0 .2 . Partea care Invoca forte majora este obligata sa 10.2. The Party Invoking force majeure is under the
notifice celeilalte part), in termen de 10 zile, de la obligation to notify the other Party within 10 days as of toe
producerea evenimentului si sa la toate masurile posibile occurrence of the event and take all possible measures In
in vederea limitării consecinţelor Iul.
order to limit Its consequences.
10.3. Daca In termen de 10 zile de la producere, 10.3. If within 10 days as of occurrence, toe concerned
evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul event does not cease, the Parties shall be entitled to notify
sa-sl notifice încetarea de plin drept b prezentului each other about the rightful cancellation hereof and
contract fora ca vreuna dintre eie sa pretindă daune - neither shall claim damages.
interese.
A r t 11 NOTIFICĂRILE INTRE PARTI
Art. 1 1 NOTIFICATIONS BETWEEN THE PARTIES
11.1. In cazul in care părţile nu au convenit altfel, orice 11.1. Unless otherwise agreed by the Parties, any
notificare, cerere, comunicare sau informare făcută de notification, request, communication o r briefing made by
una din parii:
either Party:
a)
va fi redactata in scris si depusa personal de a)
shall be drafted In writing and personally delivered
parte sau expediate prin scrisoare recomandata cu by the Party or dispatched by registered letter with
confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare delivery confirmation or by another communication means
care asigura confirmarea receptlonarfl documentului, la ensuring toe confirmation of receiving the document, at
adresele următoare:
the following addresses:
Pentru ROMPETROL DOWNSTREAM SRL:
For ROMPETROL DOWNSTREAM SRL
| Adresa: 013702, Bucureşti, Plate Presei Libere nr. 3-5,
Address: 013702, Bucharest, 3-5 Plata Presei Libere, City
1Cltv Gate Northern Tower Buildina. etai 2. sector 1:
) Gate Northern Tower Buildinq, 2nd floor. District 1.
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Fax; 021.206.75.94;
Tel: 021.599.S2.S5;
E-mail”. BacfcOfficeWholesatefi rompetrol .com
Persoana de contact:
Pentru Cumpărător
Adresa:
Fax:
Tel:
E-mall; Em anuel.coşpveanu® acs3.ro

ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L
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Fax: 021.206,75.94;
Tel: 021.599.52.55;
E-mall: BatkofficfryyiiolesaisffiromDelro.com
Contact person:
For the Buyer
Address:

:

Fax:
:
Tel:
:
E-mail: Em anuel.cosoveanuf2iac53.ro

b)
va conţine o menţiune referitoare la numărul de
contract acordat de către Vanzator;
c)
va fi considerata recepţionată, daca nu se
prevede altfel in cuprinsul prezentului Contract, la
momentul Inmanarii, daca este depusa personal de către
una din partl, la momentul primirii de către destinatar.
In cazul trim iterii prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire, sau in momentul primirii
conflrmarif de către expeditor, In cazul in care
comunicarea este făcută prin fax (cu condiţia ca
trimiterea sa nu f! Intervenit Intr-o zl nelucratoare, caz
In care va fl considerata recepţionată la prima ora a zilei
lucratoare următoare).
11.2. Pentru evitarea oricărui dublu, orice act din cele
menţionate la pct. 11.1 de mal sus, va trebui sa fie emis
cu respectarea termenilor sl condiţiilor prevăzute In
prezentul contract.
11.3. Părţile se declara de acord ca nerespectarea
cerinţelor prevăzute de paragraful anterior sa de
sancţionate cu Inopozabilitatea respectivei notificări,
cereri, comunicări sau Informări. Pentru evitarea oricărui
dublu, semnarea oricărui act din cele menţionate la pct.
11.1 de mal sus de către persoana de contact desemnate
de fiecare parte sa acţioneze pentru si In numele pârtii
respective care nu respecta termenii si condiţiile
prezentului contract sl/sau care depăşeşte limitele
convenite de partl si/sau adauga la contract, indiferent
sub ce forma, este lovit de nulitate sl lipsit de orice efect
Juridic. Nfdo parte nu poate Invoca in beneficiul sau
vreun drept, Indiferent de natura acestuia, care s-ar fi
născut in baza unul act emis cu Incalcarea prezentului
articol sl nici nu poate pretinde celeilalte partl executarea
vreunei obligaţii, indiferent de natura acesteia, ca
urmare a emiterii unul act cu Incalcarea dispoziţiilor
prezentului articol.
11.4. Nici o modificare a coordonatelor prevăzute in
prezentul Contract nu este opozabila celeilalte partl
decât In cazul in care a fost notificate in prealabil In
condiţiile mal sus amintite.

11.4. No change In the coordinates mentioned In this
Contract shall be binding on the other Parties, unless It has
been previously notified according to the aforementioned
conditions.

Art.
12.
ÎNCETAREA
SI
MODIFICAREA
CONTRACTULUI
12.1. Contractul inceteaza ca urmare a următoarelor
cauze:
a)
hotararea comuna a pârtilor;
b)
încetarea duratei pentru care s-a încheiat
Contractul sau conform art.2.1.:

A rt 12. TERMINATION AND AMENDMENT OF THE
CONTRACT
12.1, The Contract shall be terminated due to the
following causes:
a)
Joint dedslon of the Parties;
b)
expiry of the term wherefore the Contract was
concluded or as per art.2.1.;

—
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b)
shall comprise a note regarding the contract
number granted by the Seller;
c)
shall be deemed received, unless otherwise
stipulated herein, at the moment of handing over, If
delivered by hand by either Party, at the moment the
addressee receives It, in case of dispatch by registered
letter with delivery confirmation, or at the moment when
the addressee receives the confirmation in case the
communication Is performed by fax (provided the
transmission does not take place on a non-business day,
when It shall be deemed received at the beginning of the
following business day).
11.2. For the avoidance of any doubt, any deed, above
mentioned at paragraph no.11.1, should be issued by the
observance of the terms and conditions provided within
this agreement.
11.3. The Parties agree as sanction that In case the
requirements In the previous paragraph are not complied
with, the respective notice, request, communication or
letter shall not be binding. For the avoidance of any doubt,
the signing by the contact person assigned by each party
to act for and on behalf of the respective party of any deed
out of those above mentioned at paragraph no.11.1 which
does not observe the terms and conditions provided within
this agreement and/or which exceeds the limits agreed by
the parties and/or provides something more that the
agreement provides. Irrespective of Its nature, Is null and
void. No party may claim on Its own behalf any right,
irrespective of Its nature, which might be arosen as a result
of any deed which does not observe the above mentioned
and no party pay ask the other one to perform any
obligation, Irrespective of Its nature, as a result of such
deed.
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c)
reziliere pentru nelndeplinirea sau îndeplinirea
necorespunzatoare a obligaţiilor contractuale;
d}
hotararea definitiva sl irevocabila a unei Instanţe
judecătoreşti;
e)
alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul
contract.
12.2. Pe parcursul executării Contractului modificarea
acestuia se face cu acordul ambelor parti contractante.
12.3. Vânzătorul are dreptul sa rezilieze Contractul de
plin drept, pe baza de notificare, fara Intervenţia
instanţei sl fiara nlclo alta formalitate prealabila, in cazul
In care Cumpărătorul nu a achiziţionat cantJtatlle de
produse petroliere asumate In conformitate cu art. 1.4.
din prezentul Contract sau in cazul In care Cumpărătorul
nu isi executa in mod corespunzător obligaţiile de plata
asumate In baza oricărui contract încheiat intre cele doua
partl. Indiferent de obiectul raportului juridic.
Art. 13. CONFIDENŢIALITATE
13.1. Orice Informaţii sau documente pe care oricare
dintre părţile la prezentul Contract le va fi furnizat
celeilalte partl înaintea datei semnării, in timpul sau
după încetarea duratei Contractului, sau care vor fi
redactate de o parte in cursul executării prezentului, cu
excepţia datelor publice, vor f! considerate confidenţiale
sl nu vor fi divulgate terţilor pe întreaga perioada a
executării prezentului fara acordului ambelor partl, cu
excepţia cazului in care informaţiile sau documentele
sunt cerute prin lege, sub sancţiunea plaţii de dauneinterese pentru prejudiciile cauzate.
13.2. Obligaţia prevăzută la alineatul precedent se
menţine sl pentru o perioada de doi ani după încetarea
prezentului Contract.
13.3. Cu toate acestea, Vânzătorul autorizează
Cumpărătorul privind dreptul acestuia de a face publice
clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe
slte-ul propriu.

ROMPETROL DOWNSTREAM S R.L
3 -3 F io la Piesei Ubeie
2nd floor
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cj
cancellation for the failure to fulfill or the Improper
fulfillment of the contractual obligations;
d)
final and irrevocable decision of a law court;
e)

other causes stipulated by law or by this contract.

12.2. The amendment of the Contract shall be performed
throughout Its term with the approval of both contracting
Parties.
12.3. The Seller shall have the right to terminate the
Contract as of full right, based on a notification, without
court Intervention and any other prior formality, if the
Buyer falls purchase the oil products quantities assumed
according to art. 1.4. of this Contract or falls to adequately
perform Its payment obligations assumed according to any
contract concluded between the two parties, irrespective
of the scope of legal relationship.

Art. 13. CONFIDENTIALITY
13.1 Any information or documents which either Party
hereto shall have delivered to the other Party before the
signature date during or after the termination of the
Contract term or that shall be drafted by one Party during
the execution hereof, save the public data, shall be
deemed confidential and they shall not be disclosed to
third parties throughout the term of executing hereof
without the approval of both Parties, save the case when
the Information or documents are requested by law, under
the sanction of paying damages for the caused prejudices.
13.2. The obligation stipulated in the previous paragraph
shall be also maintained for a 2-year term after the
termination hereof.
13.3. However, the Seller authorizes the Buyer regarding
his right to make public the clauses of this contract by
publishing them on his own website.

Art. 1 4. DISPOZIŢII FINALE
Art. 14. FINAL PROVISIONS
I 14.1.Prezentul contract este guvernat de legea romana. 14.1. This Contract Is governed by Romanian Legislation.
1 Persoanele fizice care au semnat fiecare pagina a The natural persons signing on each page of this Contract
Contractului recunosc ca au dreptul sa reprezinte legal admit that they have the right to duly represent the
persoanele Juridice semnatare potrivit legii sl propriilor signatory legal persons according to the law and their own
acte statutare sl Isl asuma întreaga responsabilitate statutory documents and assume full legal liability arising
juridica din eventuala Invocare a lipsei calltatif de from the eventual invocation of the lack of representative
reprezentant.
quality.
14.2. Părţile semnatare recunosc ca dispoziţiile 14.2. The signatory Parties hereby acknowledge that the
Contractului, astfel cum sunt ele redactate, reprezintă In provisions o f this Contract, as such provisions are drafted,
totalitate acordul lor de voinţa liber exprimat si recunosc represent the entire agreement between them, freely
faptul ca au negociat sl convenit fiecare dispoziţie expressed, and they also acknowledge that they have
cuprinsa In Contract
negotiated and agreed upon each of these provisions
hereunder.
14.3. Orice disputa apa ruta In legătură cu executarea 14.3. Any dispute that appears In regards to the execution
prezentului contract, Inclusiv cele referitoare la of this contract, including those referring to its validity,
valabilitatea, Interpretarea sau anularea acestui Interpretation or annulment, shall be amicably settled. In
document, va fi soluţionate pe cate amiabila. In cazul In case the parties fall to reach an amicable solution, disputes
care părţile nu ajung la o soluţie amiabila, disputele vor shall be referred for settlement to the competent courts
holding jurisdiction at the Seller's headouarters.
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I fi supuse spre solutlonarelnstanteJor judecătoreşti
competente de la sediul Vânzătorului.
14.4. In cazul In care obiectul litigiului II constituie
pretenţii deduse judecaţii In materie de proprietate
industriala sau Intelectuala decurgând din sau fn legătura
cu încheierea, executarea, anularea sau încetarea
prezentului contract,
care ar fl de competenta
Instanţelor judecătoreşti de drept comun, sau orice alte
litigii pentru care, potrivit legii aplicabile, se prevede
competenta exclusiva a Instanţelor judecătoreşti, părţile
convin expres ca aceste litigii vor fi soluţionate de
Instanţa judecătoreasca competenta material de la
sediul Rompetrol.
14 .5 Persoanele fizice care au semnat Contractul, fie
olograf fie utilizând o semnătură electronica, In oricare
dintre modalităţile prevăzute mal jos, declara ca au
dreptul sa reprezinte legal persoanele juridice semnatare
potrivit legii si propriilor acte statutare si isi asuma
întreaga responsabilitate juridica din eventuala Invocare
a lipsei caiitatii de reprezentant.
14.6 Părţile convin expres ca prezentul Contract poate fi
semnat de reprezentanţii legali al flecarei partl sau
împuterniciţii acestora atat olograf, cat si utilizând o
semnătura electronica. Indiferent de formalitatea aleasa
de partl pentru semnarea Contractului, părţile convin
expres ca toate exemplarele Contractului (in format
electronic sau fizic, pe suport de hârtie- semnat olograf
sau printat) au aceeaşi forţa juridica.
14 .7 Flecare parte garantează ca semnătura electronica
aplicata de Flecare dintre persoanele fizice semnatare
este alocata reprezentanţilor sal îndreptăţiri conform
legii aplicabile si/sau actelor statutare sa reprezinte legal
partea respectiva, sau împuterniciţilor acestora, după
caz. Prin «semnătură electronica' In înţelesul prezentului
Contract este definita modalitatea de semnare In format
electronic a înscrisurilor in baza unui certificat digital
calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul
respectiv $1 generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat
de creare a semnăturii electronice eliberat de un furnizor
autorizat conform legislaţiei aplicabile flecarei partl prin
care respectivul inserts semnat electronic este asimilat,
în ceea ce priveşte condiţiile şl efectele sale, cu înscrisul
sub semnătură privată,
Art. 15 Protecţia datelor cu caracter personal
15.1 Datele cu caracter personal ale reprezentanţilor
Pârtilor,
la
care
Rompetrol
/
.In calitate de
Imputernlcit/Operator de date, sau
persoanele
împuternicite, care prelucrează date cu caracter
personal, vor avea acces în derularea prezentului
contract, se vor prelucra in condiţiile Regulamentului
(UE) 2016/679 - privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
şi privind libera circulaţie a acestor date şl de abrogare
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecţia datelor),
15.2 Părţile nu prefigurează ca In baza prezentului
Contract sa fie transmise alte date cu caracter personal
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14.4. Should the object of the dispute arise from claims
related to Industrial or intellectual copyright generated or
In connection with the conclusion, execution, annulment or
termination of this contract, which would be the
competence of the common law courts, or In the case of
any other disputes for which, according to the law, the
competence lies with the courts, the parties specifically
agree that such shall be solved by the court materially
competent at the Rompetrol headquarters.
14.5 Natural persons who have signed the Contract, be It
by hand or by using an electronic signatura, by any of the
methods provided hereunder, state to having the right hi
legally represent the signatory legal persons as per the law
and their own statutory documents and take foil legal
liability should the lack o f representative capacity be
Invoked.
14.6 H ie parties expressly agree for this Contract to be
signed by the legal representatives of each party or their
proxies thereof, by hand or by using an electronic
signature. Irrespective of the method chosen by the
parties for the signing of this Contract, the parties
expressly agree that all the copies of the Contract (in hard
copy or electronic format, on paper - signed by hand or
electronically) have the same force of evidence.
1 4 .7 Each party warrants that the electronic signature
applied by each of the signatory natural persons Is
allocated to its rightful representatives as per the law
applicable and/or the statutory documents to legally
represent the respective party, or to their proxies thereof,
as the case may be. By 'electronic signature', to the
meaning of this Contract, is defined the electronic
document signing method based on a qualified digital
certificate unsuspended or non-revoked at the respective
moment and generated by a secure device for creating an
electronic signature delivered by an authorized provider
as per the law applicable to each party, by which the
respective electronically signed document is Incorporated,
with regards to Its conditions and effects, with the
document under private signature.

A rt, 15 Protection o f th e personal d ata
15.1 The personal data of the representatives of the
Parties,
to
which
Romoetrol/
as data processor/data controller, or Its persons
empowered to process personal data, shall have access to,
during the performance of this agreement, shall be
processed as per the conditions of the (EU) Regulation
2016/679 - on the protection of natural persons with
regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC
(General Data Protection Regulation).
15.2 The parties do not prefigure that based on the
Contract to be transmlted other oersonal data than the
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decat Informaţiile de contact ale persoanelor Implicate
In executarea Contractului din partea Pârtilor, afiliaţilor
sau
subeontractorilor
acestora,
respectiv
a
reprezentanţilor
legalf/lmputernldtllor
acestora,
respectiv nume, prenume, funcţia, adresa de business,
nr. de telefon si email de business.
15.3 Operatorul de date va prelucra datele cu caracter
personal ale celeilalte Parti/reprezentanţilor celeilalte
Partl în scopul executării acestui Contract, precum si
pentru a-şl îndeplini obligaţiile care îi sunt impuse de
legislaţia aplicabilă, precum sl tn scopuri legitime, cum
ar fl prevenirea fraudei, realizarea raportărilor interne,
aplicarea masurilor de analiza a clientelei conform
legislaţiei aplicabile etc., In condiţiile Regulamentului
General privind protecţia datelor.
15 .4 Partite au obligaţia de a Informa direct, conform
art. 12 sl 13 din Regulamentul General privind protecţia
datelor, reprezentanţii sau salariaţii săi împuterniciţi in
relaţia
cu
Rompetrol,
respectiv
cu privire la
prelucrarea datelor lor de către cealalta parte, pentru
scopuri de gestionare a Contractului, pentru verificările
sl raportările prevăzute de legislaţia aplicabila, pentru
îndeplinirea unei obligaţii legale, cum ar fi Legea nr.
656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării
banilor, precum sl pentru Instituirea unor masuri de
prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism,
precum si In alte scopuri legitime In funcţie de relaţia
contractuala.
15 .5 Părţile vor asigura standardele de securitate cu
privire la datele cu caracter personal, aţa cum prevede
articolul 32 din Regulamentului General privind protecţia
datelor. Astfel Părţile se obligă sa la ţi să aplice toate
măsurile tehnice ţf operaţionale adecvate în vederea
protejării datelor cu caracter personal împotriva oricăror
distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificări,
dezvăluiri sau acces neautorizat ţ i împotriva procesării
Ilegale.
15 .6 Persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate
astfel de Partl au drepturile prevăzute de către articolele
15 -22 din Regulamentului General privind protecţia
datelor, respectiv:
o dreptul de acces la date conform art. 15;
o dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;
o dreptul de ştergere a datelor, conform art. 17;
o dreptul la restricţiona rea datelor, conform art. 18;
o dreptul la portabHltatea datelor, conform art. 20;
o dreptul de a obiecta, conform art. 21;
o dreptul de a nu fi supus unei decizii Individuale
automatizate, Inclusiv profilare, conform art. 22;
o dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru
Supravegherea Prelucrării Datelor cu caracter Personal
ţ! justiţiei.
1 5 .7 Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate de către
persoana vizata printr-o cerere scrisă, semnată sl
datată, transmisă la următoarele date de contact:
fi) Societatea Romoetrol Downstream SRL,

Contract RBI - Rompetrol Downstream 2019

COMPETROL DOWNSTREAM S.R L
3 -S Plata Presei Libere
2nd Floor
City G a te Northern Tower
Bucharest. 013702. RO M ANIA

phone-+[40)213030 800
em ol‘ oKrce 6 rom p 0trol.com

www.rompeliol.ro

contact Information of the persons Involved In the
execution of the Contract by the Parties, their affiliates or
their sub-contractors, or their legal representatives /
agents, namely the name, surname, function, business
address, no, phone and business email.
15.3 The data controller shall process the personal data of
the other Partles/the other Parties Representatives for the
purpose of performing this Agreement, and In order to
fulfill the obligations required by the law applicable, as well
as for legitimate purposes, such as fraud prevention,
setting up internal reporting, implementation of the
customer analysis measures as per the law applicable,
etcetera, under the conditions of the General Regulation
on data protection.
15.4 Parties have the obligation to directly Inform, as per
art. 12 and 13 of the General Regulation on (feta
protection, its representatives or Its empowered
em ploye» In the relation with Rompetrol, respectively
with reoard to
their data processing by the other Party, for purposes of
management of the agreements concluded by the Client
with the Company
and represented by them, for the
examinations and reporting provided by the law
applicable, for the fulfillment of a legal obligation, such as
Law 656/20D2 on the prevention and sanctioning of money
laundering, as well as Dn setting up certain measures for
the prevention and combating terrorism financing, as well
as for other legitimate purposes depending on the
contractual relationship.
15.5 The Parties shall guarantee the security standards
with regard to personal data, as provided for by 32 of the
General Regulation on data protection. Therefore, the
Parties undertakes to take and Implement all the technical
and operation measures appropriate In the Interest of
personal data protection against any and all destruction or
illegal loss, amendments, disclosures or unauthorized
access and against their Illegal processing thereof.
15.6 The data subjects whose data are thus processed by
the Parties have the rights provided for by articles 15 -22
of the General Regulation on data protection, respectively:
o Right to access personal data as per art. 15;
o Right to data rectification, as per art. 16;
o Right of data erasure (right to be forgotten), as per art.
17;
o Right to restriction of processing, as per art. 18;
o Right to date portability, as per art. 20;
o Right to object, as per art. 21;
o the right not to be subject to a decision based solely on
automated processing, Including profiling, as per art. 22;
o Right to address the National Supervisory Authority for
Personal Date Processing and the courts of law;
15.6 The data subjects whose data are thus processed by
the Parties have the rights provided for by articles 15 -22
of the General Regulation on data protection, respectively:
(1) Company Rompetrol Downstream SRL.

pag. 11/13

0

rompetrol \S£*~

ROMPETROl DOWNSTREAM S.R L
3 5 Plata Piesei Ubete

phone 4(40} 213 030 800
email O lllce4rDm petrol.com

2nd Ftaoi
CHp Gole Northern lo w e i
Bucharest. 013702 ROMANIA

wWw.roinpelrot.ro

Sediu: Bucureşti, Plata Presei Libere nr. 3-5, Clădirea Headquarter: Bucharest, 3-5 Plata Presei Libere, O ty Gate
City Gate Tumul de Nord, et. 2, sector 1;
Bulding, Northern Tower, second floor, first floor;
Adresa de email : dataDrotectionaromaetrol.tom
Email address: dataM otectionaromcetrol.com
(II) Societatea_________________________ ________
(II) Company_________________________ ;
Sediu_____________________________________
Headquarter______________________ ;
Adresa de email_____________________________
Email address________________________ ;
1 5 .8 Partea va răspunde acestei solicitări în termen de 15.8 The Party shall formulate a response letter within 30
30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul days under the conditions provided for by the General
General privind protecţia datelor.
Regulation on data protection.
15 .9 De asemenea, Responsabilului cu protecţia datelor 15.9 Furthermore, the Party Data protection officer can be
al flecarei Partl poate fl contactat, prin posta, la adresa contacted by mail, at the Party headquarters address,
sediului Pârtii, menţionând ca destinatar pe plicul de mentioning as addressee on the correspondence envelope
corespondenta
numele
Societăţii,
In
atentia "Company
- Data protection officer’1.
«Responsabilului cu protecţia datelor".
Art. 16 Prezentul contract de vânzare intra in vigoare
după susţinerea sl aprobarea fn cadrul unei şedinţe a
Consiliului de Administraţie ai societăţii Algorithm
Construcţii S3 S .R .L si Adunarea Generală a Asociaţilor,
respectiv Consiliul Local Sector 3 prin hotarare de
Consiliu Local al Sectorului 3. Cumpărătorul se obliga sa
anunţe imediat Vânzătorul cu privire la îndeplinirea
acestor condiţii.

Art. 16 The present contract of sale enters Into force after
the support and approval within a meeting of the Board of
Directors of Algorithm Construcţii 53 5.R.L. and the
General Assembly of the Associates, respectively the Local
Council of Sector 3 by decision of the Local Council of
Sector 3. The Buyer undertakes to immediately Inform the
Seller as per the fulfilment of these conditions.

Următoarele anexe fac parte Integranta din prezentul The following appendixes are an Integral part hereto:
contract:
Anexa nr. 1 - Carburanţi, cantltatf sl termene de livrare Appendix no. 1 - Fuels, quantities and delivery terms
Anexa nr. 2 - Condiţii comerciale
Appendix no. 2 - Commercial conditions
Anexa nr. 3 * Specificaţii standard/llcenta de produs:
Appendix no. 3 - Standard spedflcations/product license:
-3.1. SS-2.6.5R, Rev.3/12.05.2014. EFIX DIESEL (2
pag.)
- 3.1. SS-2.6.5R, Rev.3/12.05.2014.
-3.2. CC/Ucenta - RAR-OCP nr. 2538/29.08.2014
Anexa nr. 4 - Fise tehnice de securitate: FDS-2.6.R - 3.2. CC/License - RAR-OCP no. 2538/29.08.2014
/Rev.5/23,05.2016: pentru motorine
Appendix no. 4 - Technical safety sheet: FDS-2.6.R
Anexa nr. 5 - Caracteristici Baza Interna
/Rev.5/23.05.2016: for diesel oils
Anexa nr. 6 - Kltturfle VIU (componente, mod de Appendix no. 5 - Characteristics of the Internal Basis
utilizare, preturi) proceduri privind folosirea Appendix no. 6 - VIU Kits (components, usage method,
Dispozitivului Ring Rompetrol Downstream
prices) - procedures on the Rompetrol Downstream Ring
Anexa nr. 7 - Transport, Instalare, punere in funcţiune Device
Baza Interna
Appendix no. 7 - Transport, installation, setting Into
Anexa nr. 8 - Servfdl alimentare sl control/Mentenanta operation of the Internal Basis
Anexa nr.9 - Memoriu Tehnologie si Montaj Tehnologic
Appendix no. 8 - Fueling and control services/Malntenance
Appendix no. 9 - Technology Memo and Technological
Anexa nr.10 - Proces Verbal disponibilitate spaţiu
Assembly
Anexa n r . ll - Proces Verbal de recepţie la terminarea Appendix no. 10 - Minutes on the availability o f the space
lucrărilor de instalare
Appendix no. 11 - Reception Protocol on finishing the
Anexa nr.12 - Proces verbal PIF
Installation works
Anexa nr.13 - Paşi sumar recepţie carburant in statie Appendix no. 12 - PIF minutes
RBI
Appendix no. 13 - Summary of steps to receive fuels In
Anexa nr 14 - Chestionar Identificare partener de afaceri the RBI station
(PA).
Appendix no. 14 - Business Partner Questionnaire
Prezentul Contract a fost încheiat In limba romana si In
limba engleza. In cazul In care exista neconcordante
Intre versiunea In limba romana si cea In limba engleza,
versiunea In limba romana va prevala.

Contract RBI - Rompetrol Downstream 2019

This Agreement was concluded both In the Romanian and
English languages. In case of discrepancies between the
Romanian and English version, the Romanian version shall
prevail.
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ROMrETROL DOWNSTREAM S.K.i.
3 - S R a ta Prase) Ubere
2nd fla m
C llir G a le Northern Tower
Bucharesl. 0)370!. ROMANJA

phone +)40} 2)3 030800
e n ro l ort(te® rom peljot c o m

www rompohol.ro

Contractul a fost încheiat in doua exemplare, cate un
exemplar
pentru
flecare
parte,
semnate
de
reprezentant!! legali ai celor doua part).

The Contract has been signed In two copies, one for each
party, signed by the legal representatives of the two
parties,

VANZATOR/SELLER,
Rompetrol Downstream SRL

CUMPARATOR/BUYER,

/

/

/

/

Derulant/Contract Owner
/

Contract RBI - Rompetrol Downstream 2019
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phone +1<0| 2 13 030 800
email: ofticcSrompelrol.com

ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L
3 -5 f io la Piesei LiDere

KotMunoyGos

Group
Member

2nd Floor

Olv Gote Northern Tower
Bucharest, 013702. RO M AN IA

www jo m p etro l ro

Catre: ALGORITHM CONSTRUCT!! S3 SRL
De la: Adrian Oprtsan
D ata:20.02.2020
Referitor la: Oferta comerciala W holesale to Consumer (W2C)

Oferta Comerciala
D enum ire P ro d u s/ S e rv iciu

P re ţ re fe rin ţa D e p o zit

P re ţ fin e i

Z a rn e s ti
M otorine EURO S

4 ,7 0 9

R O N /m etru

4 ,5 8 9 R O N / m e t r u c u b

cub

Preturile de mol sus sunt franco depozit furnizor si pot suferi modificări in funcţie de evoluţia taxelor,
accizelor sau Influentelor pe piaţa.

Preţul de facturare este preţul de referinţa Wholesale la data la care marfa este livrata din depozitul
Vânzătorului. Acest preţ se comunica periodic de către Rompetrol Downstream

4- Discount pentru plata la 7 zile (se acorda la livrare):

5 USD/mc fara TVA

4- Discount pentru plata in avans (se acorda la livrare):

20 USD/mc fara TVA

4

Discount In funcţie de volumul achiziţionat (se acorda ia sfarsit de luna):
•
•
•
•

Intre 10 si 20 mc/luna - 1 USD/mc fara TVA
Intre 20 si 60 mc/luna - 2 USD/mc fara TVA
Intre 60 si 100 mc/luna - 3 USD/mc fara TVA
Peste 100 mc/luna 4 USD/mc fara TVA

4- Discount de totalitate (se acorda la sfarsit de luna):

S USD/mc fara TVA
Acest discount se acorda la sfarsit de luna pentru achiziţionarea, in cursul lunii respective, cel
puţin 60% din media lunara a volumelor achiziţionate in acea luna si ultimele 2 luni.

4

Discount de garantare (se acorda la livrare). Pentru garantarea creditului comercial cu Scrisoare
de Garanţie Bancara sau Factura de Garanţie, va oferim următorul discount:
•
•
•

4

pentru garantare 100%, beneficiat! de un discount de 15 USD/mc fara TVA
pentru garantare 60%, beneficiaţi de un discount de 12 USD/mc fara TVA
pentru garantare 30%, beneficiaţi de un discount de 8 USD/mc fara TVA

Discount trimestrial. Acest discount se acorda in urma unui trimestru calendaristic (01 ian - 31
mar; 1 a p r-3 0 iun; 1 iul - 30 sept; 1 o c t - 31 dec.):
•
•
•

Intre 600 si 1200 mc: se acorda un discount de 1 USD/mc fara TVA
Intre 1200 si 3000 mc: se acorda un discount de 2 USD/mc fara TVA
Peste 3000 mc: se acorda un discount de
3 USD/mc fara TVA
Trade Registry N o j <0/1716/2000
fisc a l Idenliltcalion N o: ROI275ISB3

IBAN RO9BRNCBQQ7200I3391400 H
B C R B u cu rc itlS e cto r 1

Î0. rompetrol

KazMunayGas
i Group
J

M em ber

ROMPEtROL DOWNS1REAW S S L
3.5 P lo ia Presei lib e re
2nd Floor
City G a le Northern lo w er

phone. *|40| 2 )3 030 800
emaH: o W ceS rom p elioJ.com

Bucharest. 013702. ROMANIA

wwwrompetroljo

*Discount-urile se acorda doar daca achizitorul nu înregistrează restante de plata la sfarsitut
perioadei pentru care acestea se calcuieaza.

Termene de plata:
• Plata avans: discount 20 USD/MC;
• Plata la 7 zile: discount 5 USD/MC;
• Plata la 21 de zile, nu se percepe si nu se acorda discount suplimentar;
• Plata la 30 de zile, cost: 5 USD/MC;
• Plata la 45 de zile, cost: 10 USD/MC;
Preturile in funcţie de cantitatea achiziţionate sl termenul de plata sunt:
<100 MC/luna, termen de plata - avans, preţ: 4,781;
<100 MC/luna, term en de plata 7 zile cu FG; discount 5 USD/MC + 15 USD/MC = 20 USD/MC: p re ţ: 4,781;

* Preturile de mal sus sunt franco dezpoit si pot suferi modificări,
** Preturile conţin transportul Inclus si TVA.
Daca transportul este asigurat de Rompetrol, mai jos găsiţi tarifele:
DISTANTA

TARIF

TARIF

KM
0-50

R O N /m c fa ra TVA
27.72

R O N /m c in c lu s iv TV A (19%)

5 1 -7 0

32.08

38.1B

7 1 -9 0

38.05

45.28

9 1 -1 1 0

40.00

47.60

111 • 130

43.39

51.63

131-150

49.38

58.76

1S1 -170

57.32

68.21

32.99

in speranţa unei bune colaborări, va mulţumesc.
Pentru detalii suplimentare nu ezitati sa tna contactaţi.
Cu stima,
Adrian Oprisan
Tiocie Registry No J 4 0 /1 7 li/2 0 0 0
Fiscal kJenlilicatfon n o ROI 2751583

IBAN RG9flRNCBOO72O0l33?UOOI I
BCR Bucuroşii Sectar I

O
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ROMPETROL DOWNSTREAM S.fl.L.
3 ^5 Piota Presei Libere
2 nd floor
O lY C a ls Northern Towel

Bucharest. 013/02. ROMANIA

phono *{40| 213030 800
cmoS: ofliceSiom palrol com

WWW r o m p s k o l . r o

Key Account Sales Representative
B2B Consumer
Sales Department
Rompetrol Downstream
Mobile: +40 723.654.619
City Gate Northern Tower
3-5 Plata Presei Libere» Bucharest
www.rompetrol.com

0 rompetrol }ET“

Trade Registry No: J 40/1/18/2000
Fiscal Iden lilicollort N o. ROI27515B3

IBAN RO9BRNCB00/20D10391 40011
BCR B u c u e s ll S e c lor I

ROMTETROl DOWNSTREAM S.R.L

O

rompetrol I S T -

3-5 Pfala Piesei Ubeie

phone +[4Q) 213 030 BOO
emaS: oflIceSiompetioT corn

înd floor
City Gote Northern Tower
Bucharest, 013703. ROMANIA

wwwjompebol.ro

Către: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
In atentia: Alexandru Casocatlu
De la: Adrian Oprisan
Data: 20.02.2020
Referitor la: Oferta de ochlztitie carburant In sistem wholsale prin intermediul stafiei de Incinta
Fill&Go Fixed Unit 9 M C din depozitele Rompetrol

Prezentare Cuva 9 MC

Rompetrol a conceput pentru dumneavoastră un rezervor de motorina care sa va fie tot timpul la
indemana. Astfel, veţi evita aglomeraţia si veţi putea sa controlaţi tot timpul cantitatea de carburant
de care aveţi nevoie.

Componente Cuva:
«
•
•
•

rezervor cu o capacitate de 9 MC
pompa cu debit normal/ mărit
afişa] al nivelului de carburant din rezervor
sistem de alimentare cu inel ( Card, Easy Ring sau Ring Profesional Fill&Go Business)

4- Detalii de funcţionare si Instalare;
•
•
•
•
•
•

Pompa mecanica are un debit de 70 l/minut.
Robinet Instalat pentru evacuarea rezervoarelor ia curatare.
Inovaţia tehnologica presupune minima intervenţie a factorului uman, {doar la alimentare si
verificare) totul reallzandu-se in mod automat,
Pentru o utilizare corecta, rezervorul trebuie instalat pe un plan perfect orizontal (in cazul in
care nu dispuneţi de o platforma betonata, Rompetrol va pune la dispoziţie schiţa pentru
platforma).
Rezervorul este prevăzut cu sistemul de alimentare Fill&Go.
Informaţiile colectate sunt trimise via internet si sunt structurate sub forma unor rapoarte, puse
la dispoziţia dumneavoastră prin aplicaţia Fill&Go Fuel Control.
lio d e Reflîslfy N o J 40/1714/2000
fisc a l IdenlBlcalion N o ROI27315S3

ISAM: R098RN CB0072001339140011
BCR Buc uteUl S ectar 1

0
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R O M fE tR O l DOWNSTREAM S.R.L
3 S Ptala Piesei Libere
2nd Floor
C lfy G o le Northern Tower
Bucharest. 0)3702 RO M ANIA

phone: +(40/ 2 1 3 03 06 00
email: otite 9®ta m p e fio l e om

w vn vrom potral ro

4 - Utilizare:
Toate tranzacţiile efectuate din bazin sunt disponibile pe slte-ul www.flllandgo.ro, prin intermediul
aplicaţiei Fill&Go Fuel Control.
Alimentările se fac pe baza de Card Fill&Go, Fill&Go Ring, Easy Ring sau cu ajutorul unei
telecomenzi.
Sistemul de management al flotei FHI&Go Fuel Control are doua componente principale:
1, Componenta informatica, aplicaţia Fili&Go Fuel Control, accesabila prin internet, generează
rapoarte si analize ale consumului de carburanţi si ale altor evenimente de operare ale flotelor
comerciale (kilometri parcurşi între alimentari, cantitatea alimentata, ore de funcţionare motor
etc.)
2. Componenta tehnica ce face posibila achiziţia carburanţilor la statie si asigura culegerea de
date necesare componentei informatice. Componenta tehnica are 3 dispozitive: Card Fill&Go
Business, Fltt&Go Easy Ring si Fill&Go Ring Profesional.

1.

Fili&Go Card:

0

nawrf

■T axa de emitere 3-Euro 4 TVA

Descriere:
Card prevăzut cu CIP care permite identificarea autovehiculelor la pompă în vederea
achiziţionării de carburant şi a altor produse prin credit;
Avantaje:
• Plata pe o singură factură la mijlocul sau sfârşitul lunii, în funcţie de volumul
achiziţiilor;
• Informaţii referitoare la datele de identificare ale maşinilor, tipul şi cantitatea de
carburant alimentat, numărul de kilometri declaraţi, data şi ora la care s-a efectuat
achiziţia, staţia în care s-a efectuat alimentarea;
• Nu se taxează operarea.

b o d e Regfclry Na: J 40/1716/2000
Ffcealldenfilteallon N o R 0 1 2 7 5 li8 3

IBAN: RO9BRNCB0Q720QT339I4XH
BCR Bucureşti S ector I

( 0 rompetrol |HT"

ROMPETROL DOWNSTREAM S.J) L
3 -5 H o i o piese) Ube/e
2nd Floor
C lly G o le Northern lo w er
Bucharest 013702. ROMANIA

p h o n e +(40) 213 030 BOO
c i n a t o lfic e e ro r n p e lfo lc o m

www lo in petrol ro

Beneficii:
• Securitatea şi rapiditatea alim entărilor.
• Administrare eficientă a flotei, prin rapoartele generate din Fili&Go Fleet
Manager/Fuel Control;
Z. Fill&Go EasyRfng;
— Chirie4n-euantum de 3 feiro/itina sou ÎS curo/an
- Taxa de instalare: 0 Euro/autovehicul

Descriere:
Componenta ce poate prelua, prin intermediul pompei de alimentare, datele de identificare
ale maşinii si va permite autorizarea alimentarii.
Avantaje:
•
•
•
•

Nu se mai lucrează cu numerar;
Rapiditate la instalare: se poate ataşa oricărui tip de autovehicul, direct pe duza
rezervorului;
Utilizare facila: identificarea maşinii se face pe lac, direct la pompa, înainte de
alimentare fara a mai avea grija unui card sau a unul cod;
Raportarea tranzacţiilor si a consumului pe maşina;

Beneficii:
•
■
•
•

100% siguranţa la alimentarea maşinii companiei;
Elimina posibile fraude la pompa prin alimentarea in maşina personala (deturnare de
carburant);
Economie de timp prin identificarea ia pompa;
Administrarea eficienta a flotei;

Tiocia Registry No: J 40/1716/2000
flscaUdanlHicolion No RO 12761303

IBAN: R096RNCB0072GQ1339140011
BCR Bucureşti Sector 1

RO W ETA O l DOWNSTREAM S.R.L
3 -5 Pksfo Presei Litiere
2nd Floor
C ity G o le Northern Tower
!
S ie s l 013702 ROMANIA

rompetrol ( K r -

O

■

I M em ber

phone- +(40; 2 13 030 BOO
«moil: o filc e e io m p e lro lc o m

w w w io ie p e lro l.ro

3. Fill&Go Ring:

t4 >, f Jl» «j •

t
I:/ xu

Componenta ce poate prelua, prin intermediul pompei de alimentare, datele de Identificare
ale maşinii si numărul kilometrilor de la bordul maşinii.
Fill&Go Cuva nu este doar un rezervor la indemana, ci o soluţie eficienta pentru managementul parcului
dumneavoastră auto, deci o importanta resursa a unei afaceri reuşite.

4

In vederea Instalării unltatli Flll&Go Cuva, trebuie efectuat! următorii paşi:

•
•

Semnarea contractului si a anexelor in vederea Instalării unitatii;
Amenajarea spaţiului de amplasare a bazinului (platforma betonata, centura de impamantare
si curent electric trifazat, sursa de apa). Procesul verbal de disponibilitate spaţiu seiveste drept
comanda pentru Cuva;
• Transportul Cuvei se va efectua de către Rompetrol, te un tarif' de 1- euro/km dus - întors, la
locaţia stabilita si amenajata de către beneficiar (transportul poate fi efectuat si de către
cumpărător, in măsură in care dispune de mijloacele adecvate).
• Instalare. Atât din punct de vedere al pârtii electrice cat si al configurării softunior, instalarea
se va face de către vanzator eontra-sumoi-de 30Q-5w o-fera TVA (valoarea va-fi facturata uheriof)
•

Mentenanta periodica. Costul acesteia este acoperit printr*un abonament semestrial (6 lu n i),
in funcţie de cantitatea de carburant achizitfonata in perioada respectiva conform grilei:
Cantitate de combutlbil achiziţionată pe o
perioada de fi luni (MC)
>0 litri </= 10.000 litri
>10.000 litri </= 20.000 litri
> 20.000 </= 40.000 litri
> 40.000 litri

Mentenanta
(EURO fara TVA)
600
240
150
0

In speranţa unei viitoare colaborări, va mulţumesc.
Pentru detalii suplimentare nu ezitati sa ma contactaţi.
Cu stima,
Trade Kefllstiy No: J ffl/1716/2000
Fiscal Identification No:R0127S1583

IBAN: ROMRNC 0007200133? 140011
BCR Bucureşti Sector I
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phone. -*(40) 213 030 800
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Adrian Oprlsan
Kay Account Sales Representative
B2B Consum er
Sales Department
Rompetrol Downstream
Mobile: +40 723.654.619
City Gate Northern Tower
3-5 Piaţa Presei Libere, Bucharest
w w w .rom D etrol.com
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Catre: ALGORITHM CONSTRUCTS S3 SRL
In atentla: Alexandru Cosocatlu
De la; Adrian Oprlsan
D ata;20.02.2020
Referitor ta: Achiziţia carburanţilor din depozitele Rompetrol prin interm ediul statiei de Incinta
Fixed Unit 20 M C (R B I)

Prezentare Statle de Incinta 20 MC (RBI)

Rompetrol a conceput pentru dumneavoastră un rezervor de motorina care sa va fie tot timpul
la indemana. Astfel, veţi evita aglomeraţia si veţi putea sa controlaţi tot timpul cantitatea de carburant
de care aveţi nevoie.
4- Componente RBI:
» rezervor cu o capacitate de 20 MC
pompa cu debit mărit
• afisaj al nivelului de carburant din rezervor
• sistem de alimentare cu inel / card
•

4- Detalii de funcţionare sl Instalare;
•
•
•
•
•
«

Pompa mecanica are un debit de 70 l/minut.
Robinet instalat pentru evacuarea rezervoarelor la curatare.
Inovaţia tehnologica presupune minima Intervenţie a factorului uman, (doar ia alimentare si
verificare) totul reaiizandu-se in mod automat.
Pentru o utilizare corecta, rezervorul trebuie instalat pe un plan perfect orizontal (in cazul In
care nu dispuneţi de o platforma betonata, Rompetrol va pune la dispoziţie schiţa pentru
platforma).
Rezervorul este prevăzut cu sistemul de alimentare Fill&Go,
Informaţiile colectate sunt trimise via internet si sunt structurate sub forma unor rapoarte, puse
la dispoziţia dumneavoastră prin aplicaţia Fill&Go Fuel Control.
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Beneficii:
• Securitatea $i rapiditatea alim entărilor.
• Administrare efldentă a flotei, prin rapoartele generate din Fill&Go Fleet
Manager/Fuel Control;
2.

Fill&Go EasyRing:

— Chirie in cuantum do -2 Euro/luna sau 15 curo/an
- Taxa de instalare: 0 Euro/autovehicul

Descriere:
Componenta ce poate prelua, prin intermediul pompei de alimentare, dateie de identificare
ale maşinii si va permite autorizarea alimentarii.
Avantaje:
•
•
•
•

Nu se mai lucrează cu numerar;
Rapiditate la instalare: se poate ataşa oricărui tip de autovehicul, direct pe duza
rezervorului;
Utilizare facila: Identificarea maşinii se face pe loc, direct la pompa, înainte de
alimentare fara a mai avea grija unui card sau a unui cod;
Raportarea tranzacţiilor si a consumului pe maşina;

Benefici):
•
•
•
•

100% siguranţa la alimentarea maşinii companiei;
Elimina posibile fraude la pompa prin alimentarea in maşina personala (deturnare de
carburant);
Economie de timp prin identificarea la pompa;
Administrarea eficienta a flotei;

Trade ffeeislry No J <0/1716/2000
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3. Fill&Go Ring:
aS-Eurs vVi/ ftf autavohleui
— Siwie-imtar»^ euw/dispoEitiv
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Componenta ce poate prelua, prin intermediul pompei de alimentare, datele de identificare
ale maşinii si numărul kilometrilor de la bordul maşinii.

+

In vederea instalării unitarii Fill&Go RBI, trebuie efectuat! următorii paşi:

• Semnarea contractului si a anexelor fn vederea Instalării unitatft;
• Amenajarea spaţiului de amplasare a bazinului (platforma betonata, centura de impamantare
si curent electric trifazat, sursa de apa). Procesul verbal de disponibilitate spaţiu serveşte drept
comanda pentru unitatea RBI;
• Transportul bazei interne se va efectua de către Rompetrol, la un tarifdolouro/km dus - întors,
la locaţia stabilita si amenajata de către beneficiar (transportul poate fi efectuat si de către
cumpărător, in măsură in care dispune de mijloacele adecvate).
• Instalare. Atât din punct de vedere al pârtii electrice cat sl al configurării softurilor, instalarea
se va face de către vanzator contra sumei de 800 Euro fara TVA (valoarea va fi facturata ulterior)
• Mentenanta periodica. Costul acesteia este acoperit prîntr*un abonament sem estrial ( 6 lu n i)
, in funcţie de cantitatea de carburant achizitionata in perioada rspectiva conform grilei:
Cantitate de combutlbil achizitionata pe o
perioada de 6 luni (MC)
> 0 < / = 45.000 litri
> 45,000 </= 90.000 litri
> 90.000 </= 180.000 litri
> 180.000 litri

Mentenanta
(EURO fara TVA)
200
100
50
0

In speranţa unei viitoare colaborări, va mulţumesc.
Pentru detalii suplimentare nu ezitări sa ma contactat!.
Cu stima,
Adrian Oprisan
Key Account Sales Representative
B2B Consum er
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