Contract achizitie
materiale necesare GT
nr. ...... data .................

1. Intre
ASOCIATIA EXCELENTA IN EDUCATIE SI FORMARE CONTINUA, cu sediul in Bucuresti,
Str. Bvd Aviatorilor, sector 1, telefon 0758 255 565, cod fiscal 31122229, Nr inreg. in Registrul
National
al
Asociatiilor
si
Fundatiilor:
2985/A/2012,
conturi
trezorerie:
RO58TREZ701504106X018931 si RO77TREZ701509905X018932 (CP), Trezorerie Sector 1
Bucuresti, conturi banca: RO45RNCB0072131184720014 (Pref.), RO18RNCB0072131184720015
(Rambursare) BCR Sector 1 Bucuresti, reprezentata prin Ioan Teodor VERGU avand functia de
Presedinte Asociatie, in calitate de achizitor, pe de o parte
si
………………………………….
cu
sediul
social
in
……………………………………………………………………………..,
telefon
……………,
inregistrata la Registrul Comertului cu numarul …………………………, cod fiscal ……………..,
cont bancar: ………………………… deschis la ……………………, reprezentata prin
……………………., avand functia de ………………….., in calitate de furnizor, pe de alta parte.
s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse.
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta prezentul contract si toate anexele sale.
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - obiectul contractului;
g. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
h. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
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3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obliga să furnizeze materiale necesare GT, in proiectul ”Educatia – A doua
sansa!” ID 134921, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman
2014-2020, respectand cerintele din caietul de sarcini si oferta tehnica a achizitorului, în conformitate
cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca furnizorului pretul stabilit in urma procedurii de achizitie, pe
baza procesului verbal de receptie a produselor, pentru indeplinirea contractului de furnizare materiale
necesare GT.
5. Pretul contractului si modalitatea de plata
5.1 - Pretul total reprezentand preţul produselor livrate, ce va fi platit furnizorului de catre achizitor,
este de ………… lei fara tva (………………..lei tva inclusa).
Plata se va efectua in baza comenzii achizitorului, a facturii/facturii de avans emise de catre
furnizor si a procesului verbal de receptie a produselor. Factura, reprezentand contravaloarea tuturor
bunurilor care fac obiectul prezentului contract, poate fi emisa si transmisa in avans de catre furnizor si
va fi folosita de achizitor (beneficiar al proiectului ID 134921) pentru a fi decontata in baza unei cereri
de plata transmisa catre OI responsabil, conform legislatiei in vigoare (art.20 alin.2 din OUG 40/2015
privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, art.18
alin.1 din HG 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei
de urgenta 40/2015, cu modificarile si completarile ulterioare).
Achizitorul se obliga sa achite contravaloarea produselor in termen de maxim 90 de zile de la
emiterea facturii, in functie de disponibilitatea banilor in contul proiectului, respectiv in functie de
virarea de catre AM POCU a sumelor destinate achitarii contravalorii prezentului contract, solicitate la
plata de achizitor.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de 10 luni, incepand de la data semnarii pana la receptia efectiva
a tuturor produselor.
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe la data emiterii si transmiterii notei de comanda ferma catre
furnizor.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
a) specificatiile tehnice si propunerea financiara din oferta furnizorului;
b) anexe la contract (nota de comanda, proces verbal de receptie a produselor, declaratiile
partilor privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese, etc).
9. Obligatiile principale ale furnizorului
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9.1 - Furnizorul se obligă să livreze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea sa tehnică si solicitate prin documentatia de atribuire, cu respectarea conditiilor specifice
impuse de normele legale incidente.
9.2 - Furnizorul se obliga sa livreze produsele in conformitate cu specificatiile tehnice, anexa la
contract si in baza notelor de comanda transmise de achizitor.
9.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i. reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si
ii. daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente.
9.4 - Furnizorul are obligatia de a supraveghea livrarea produselor, de a asigura resursele umane,
materiale, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.
9.5 - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru livrarea produselor convenite prin prezentul contract.
Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor utilizate, inclusiv din
punct de vedere al securitatii in munca, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului.
9.6 - Furnizorul are obligatia de a pastra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile,
privind prezentul contract, in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, in conformitate cu
regulamentele comunitare si nationale. Toate documentele vor fi pastrate pana la data de 31.12.2026 cu
posibilitatea prelungirii acestui termen pana la inchiderea oficiala a POCU.
Conform ordinului de ministru MMFPS 1.117 / MFP 2.170 / 2010, art.5, alin.(2) “pentru toate
subcontractele (externalizarile), subcontractorii se angajeaza sa furnizeze organismelor de audit si de
control toate informatiile necesare privind activitatile subcontractate”.
9.7 – Furnizorul se obliga sa puna la dispozitia achizitorului, AMPOCU, OI responsabil, Autoritatii de
Certificare si Plata, Autoritatii de Audit, Departamentului de Lupta Antifrauda, Comisiei Europene,
Curtii Europene de Conturi si/sau oricarui alt organism abilitat sa verifice modul de utilizare a
finantarii nerambursabile, la cerere si in termen, documentele si/sau informatiile solicitate si sa asigure
toate conditiile pentru efectuarea verificarilor la fata locului.
9.8 - In vederea efectuarii verificarilor, Furnizorul se angajeaza sa acorde dreptul de acces la locurile si
spatiile unde se implementeaza sau a fost implementat prezentul contract, inclusiv acces la sistemele
informatice si sa puna la dispozitie documentele solicitate, privind gestiunea tehnica si financiara a
proiectului, atat pe suport de hartie, cat si in format electronic;
9.9 - In cazul nerespectarii celor de mai sus, Furnizorul este obligat sa restituie intreaga suma primita,
aferenta contractului.
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.
10.2 – Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor in termen de maxim 90 de zile de la
primirea facturii / facturii de avans emise de catre furnizor, cu conditia primirii fondurilor de la
Autoritatea de Management. Plata se poate face si esalonat, exclusiv prin ordin de plata, prin
Trezorerie sau banca.
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11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma
echivalenta cu 0,1 % din pretul total al contractului pentru fiecare zi de intarziere, pina la indeplinirea
efectiva a obligatiei de catre furnizor.
11.2 - In cazul in care achizitorul nu plateste facturile in termen de 45 zile de la expirarea perioadei
prevazute la clauza 10.2., în conditiile în care facturile emise de furnizor au fost înregistrate la sediul
achizitorulu si suma aferenta a fost declarata eligibila si virata de catre AM in baza cererii de plata,
atunci acesta datorează ca majorări de întârziere o sumă echivalentă cu 0.1 % pe zi de intarziere din
plata neefectuata, începând cu prima zi a lunii următoare expirarii termenului mentionat mai sus.
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde
plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorului nu i se pot pretinde penalitati de intarziere la plata in cazurile in care aceasta se
datoreaza intarzierii in deschiderea creditelor bugetare aferente proiectului, iar achizitorul probeaza
acest fapt.
12. Rezilierea contractului
12.1 - Contractul este reziliat de plin drept, fără notificare, fără punere în întârziere şi fără intervenţia
instanţei de judecată în cazul în care, oricând pe perioada derulării contractului, furnizorul nu îşi poate
îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul contract.
12.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresată
furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment. În acest caz, Furnizorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita până la data
denunţării unilaterale a contractului.
12.3 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, cu o notificare prealabila de 5
zile, in urmatoarele cazuri:
a) cand achizitorul formuleaza justificat 1 (un) refuz cantitativ si/sau calitativ, la nivelul tuturor
structurilor beneficiare, pe parcursul derularii contractului, pentru produsele livrate ori propuse;
b) cand furnizorul nu mai livreaza toata gama de produse specificata in caietul de sarcini si in
oferta furnizorului.
12.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, in cel mult 30 de
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care
conduc la modificarea clauzelor contractuale sau in situatia in care nu mai poate sustine contractul.
Clauze specifice
13. Receptie, inspectii si teste
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si de a testa produsele si/sau
produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din caietul de sarcini, oricand pe perioada
derularii contractului.
13.2 - Receptia provizorie si receptia finala se va face la sediul Asociatiei Excelenta in Educatie si
Formare Continua din Bucuresti sector 1 Sos Nicolae Titulescu nr 1 Bloc A7 Sc 3 st 7 ap 82 cod postal
011131.
13.3 - Daca pe parcursul derularii contractului achizitorul formuleaza motivat 1 (un) refuz privind
calitatea sau conformitatea produselor livrate, contractul de achizitie inceteaza de drept in termen de 5
zile de la comunicarea notificarii cu privire la nerespectarea clauzelor contractuale respective.
14. Livrarea si documentele care insotesc produsele
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14.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a furniza produsele, respectand termenele comerciale stabilite,
dupa primirea notei de comanda.
(2) In cazul în care furnizorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
14.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:
a) factura de avans si factura fiscala finala;
b) procesul verbal de receptie a produselor care constituie obiectul contractului.
14.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa
receptia finala, pe baza procesului verbal de receptie a produselor si prin semnarea de primire de catre
reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
14.4 – (1) Produsele livrate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută
a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de
părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării produselor.
(2) În cazul în care:
i) din orice motive de întârziere, ce nu se datorează furnizorului; sau
ii) in alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului
de către furnizor,
Furnizorul este îndreptăţit de a solicita prelungirea perioadei de livrare a produselor sau a oricărei faze
a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de livrare şi vor semna un act adiţional.
14.5 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenele stabilite, acesta are
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de livrare
asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
15. Produse
15.1 - Furnizorul are obligatia de a livra produsele, pentru perioada de timp convenita in contract, cu
conditia ca aceste produse sa nu elibereze furnizorul de nici o obligatie asumata prin contract.
16. Modificarea pretului contractului
16.1 - Preturile contractuale nu pot fi modificate, in sensul majorarii acestora, pe intreaga perioada de
derulare a contractului.
17. Amendamente
17.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului. Exceptie face pretul contractului ce nu se modifica prin act
aditional, in sensul majorarii sale.
17.2 - Cantitatile contractate pot fi diminuate sau suplimentate la initiativa achizitorului, in functie de
fondurile alocate. Dreptul de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de produse este conditionat de
existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie, nemodificand insa pretul unitar ofertat
initial, in sensul majorarii acestuia.
18. Subcontractanti
18.1 - Furnizorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu
achizitorul.
18.2 - (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
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(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.
18.3 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata
achizitorului.
19. Intarzieri in indeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul in perioada/perioadele convenite.
19.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta termenele de livrare stabilite,
acesta are obligatia de a notifica, in timp util, respectiv 3 zile calendaristice, achizitorului, modificarea
datei/perioadelor asumate se face doar cu acordul partilor, prin act aditional.
19.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.
20. Cesiunea
20.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in
prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.
21. Forta majora
21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
22. Solutionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti competente.
23 Limba care guverneaza contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
24. Comunicari
24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
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24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax, e-mail sau posta/curierat cu conditia
inregistrarii acestora in registrul emitentului.
25. Legea aplicabila contractului
25.1 - Contractul este intocmit si interpretat conform legilor din Romania.
26. Alte responsabilitati ale partilor
26.1 - Furnizorul are obligaţia de a executa produsele prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică
26.2 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului orice informaţii care sa-l ajute pe acesta
sa respecte conditiile din propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
Dispozitii finale
Prezentul contract, continand un numar de 7 pagini, a fost incheiat in 2 (doua) exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte si se semneaza astazi 05.03.2019, la sediul Asociatiei
Excelenta in Educatie si Formare Continua.

ACHIZITOR,
Asociatia Excelenta in Educatie si Formare Continua

FURNIZOR,
…………………….

Ioan Teodor Vergu
Presedinte

……………………………..
Administrator
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