
Denumirea firmei: ...................  
Sediul și alte date de identificare: ...................  
Date de contact: ................... 
 
Către: SC ...................  
Sediul și alte date de identificare: ...................  
Date de contact: ................... 
 
În atenția domnului Administrator/Director,  
 

NOTIFICARE PRIVIND NELIVRAREA MĂRFII 
 

Societatea comerciala ........................., cu sediul in ............., str. ..............., înregistrată în Registrul 
Comerțului sub J..............................., CUI................................, cont 
bancar.........................................tel./fax ............, vă facem cunoscut faptul că, în conformitate cu 
dispozițiile  art. ................ din contractul nr. ..............din data de .................... trebuia să ne livrați marfa, 
reprezentând ............................. la termenul de livrare ......................................... 
 
Deoarece nu v-ați executat această obligație contractuală, v-am adresat în mai multe rânduri mesaje 
atât prin poșta electronică la adresa de corespondență .......................................... (comunicată în 
contract), precum și prin mesaje telefonice la numărul de contact ......................................................., 
mesaje adresate persoanei de contact desemnată de către societatea dumneavoastră prin contractul 
de furnizare de produse nr................ din data de ................................ Prin notificări v-am solicitat 
livrarea urgentă a mărfurilor și am semnalat depășirea termenului de livrare stipulat la art. .................... 
din contractul de furnizare produse nr. ................data de .............................. 
 
Cererile noastre repetate sunt probate prin notificările transmise prin poșta electronică la adresa 
................................., le regăsiți atașate la prezenta precum și prin notele telefonice consemnate de 
către persoana de contact desemnată de către noi pentru prezentul contact, pe care le aveți în copie 
certificată pentru conformitate, atașate. 
 
Constatăm cu regret că nu ne-ați semnalat nici un motiv de întârziere, n-ați răspuns la corespondența 
noastră efectuată prin poșta electronică, conform procedurii de notificare stabilită la art. .................... 
din contractul de furnizare produse, iar persoana dumneavoastră de contact a refuzat să ne furnizeze 
detalii referitoare la solicitările noastre, așa cum puteți vedea în notele telefonice consemnate si nu ne-
ați livrat mărfurile așa cum v-ați angajat. 
 
Având în vedere că până la această dată nu am primit mărfurile, iar prejudiciul ocazionat de dvs. prin 
nelivrare constă în: ..........................................................................., solicităm insistent și de aceasta dată 
livrarea imediată a marfurilor, dar și a penalităților de întârziere în suma de: .......................... calculate 
în conformitate cu dispozițiile art. ................... din contract, conform facturii fiscale seria 
.............................., atașată. 
 
Suntem nevoiți să vă avertizăm că în situația în care nu vom primi urgent mărfurile și nu veți achita 
urgent penalitățile de întarziere datorate vom considera aceasta notificare ca pe un ultim apel adresat 
dvs., ceea ce ne va indreptăți să încredințăm neînțelegerea spre judecată instanței competente, 
respectiv............................. unde vom cere executarea obligației. 
 
Vă comunicăm că această notificare constituie ultima încercare de soluționare amiabilă a 
neînțelegerilor intervenite în raporturile noastre contractuale. 
 

Administrator ................... 
Nr. înregistrare ...................  Data ...................    Semnătura ................... 
 

 


