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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013                                                                                                  
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/150/6.3/G/134984 
Titlul proiectului: Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Sanse Pe Piata 
Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest - COMPASS 
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DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

PENTRU ACHIZITIA PUBLICA  
 

Cod CPV: 22462000-6 - Furnizarea de materiale publicitare si servicii de productie 
si design a acestor materiale publicitare 
 
         pentru achizitia publica avand ca obiect: „Furnizarea de materiale publicitare si servicii 
de productie si design a acestor materiale publicitare” in cadrul proiectului „Componente 
Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea 
Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest - COMPASS”, nr. contract 
POSDRU/150/6.3/G/134984, prin procedura achizitie directa. 

            
                                                                              

Cuprins: Secţiunea I   Caietul de sarcini  
Sectiunea II  Formulare 
Sectiunea III  Model contract cadru 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

SECTIUNEA I- CAIET DE SARCINI 
 
 

pentru achizitia de produse publicitare si servicii de productie si design a acestor materiale 

publicitare in cadrul  proiectului proiectului „Componente Originale Pentru 
Promovarea Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane 
In Regiunea Nord-Vest - COMPASS”, nr. contract POSDRU/150/6.3/G/134984  

 
ASOCIAŢIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ urmeaza sa achizitioneze in cadrul 
proiectului „Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si 
Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest - COMPASS”,  nr. contract 
POSDRU/150/6.3/G/134984, materiale promotionale si materiale pentru vizibilitate. 
 

Achizitor : ASOCIAŢIA CARITAS EPARHIAL GRECO-
CATOLIC CLUJ 

Titlul proiectului:  Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii 
De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor 
Umane In Regiunea Nord-Vest - COMPASS 

Nr. Contractului de finantare POSDRU/150/6.3/G/134984 

Calitatea achizitorului in cadrul proiectului Beneficiar 

 

1. INFORMATII GENERALE 

1.1. Achizitor: 

Denumire: ASOCIAŢIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ 

Adresa: str. Ady Endre, nr. 19, Localitatea Cluj-Napoca, Judetul Cluj Romania 

Persoana de contact:   
Ana Aurel 
Manager proiect  

Telefon: 
0264-591404 

E-mail:  
anaaurel@yahoo.com, 
proiectcompass@gmail.com 

Fax:  
0264-591404 

Adresa de internet:  www.caritas-cluj.ro 

 

 

mailto:anaaurel@yahoo.com
http://www.caritas-cluj.ro/


 

 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 

2.1 Denumirea contractului de achizitie: 

Titlu:  - Furnizarea de materiale publicitare si servicii de productie si design a acestor materiale 

publicitare 

2.2 Descrierea produselor / serviciilor / lucrarilor ce vor fi achizitionate: 

In vederea implementarii proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De 

Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS, 

POSDRU/150/6.3/G/134984, furnizorul va fi responsabil de realizarea la standardele 

corespunzatoare si transmiterea catre beneficiar a urmatoarelor produse: 

 

Nr. 
Crt. 

Descrierea produsului/serviciului/lucrării Cantitate 

1 Afise  
Descriere: Format A3 
Tiparit policromie, personalizare proiect COMPASS 
Personalizat cu elementele de identitate vizuala specifice 
conform Manualului de identitate vizuala POSDRU 2007-2013 
Hartie min. 200g/mp 

 20 BUC 

2 Afise  
Descriere: Format B0 
Tiparit policromie, personalizare proiect COMPASS 
Personalizat cu elementele de identitate vizuala specifice 
conform Manualului de identitate vizuala POSDRU 2007-2013 
Hartie min. 200g/mp 

20 BUC 

3 Agenda 
Descriere: Format 16 x 23,5 
Personalizata cu elementele de identitate vizuala specifice 
conform Manualului de identitate vizuala POSDRU 2007-2013; 
Numar de pagini 160 – 200 
Agenda saptamanala (2014 - 2015) 
Hartie offset super white 70 g/mp ; 
Atlas 8 pagini policromie; 
Coperti imitatie piele, personalizate; 

150 BUC 



 

 

4 Banner exterior 
Descriere: incripţionat pe o faţă, cu tiv, capse din 20 în 20 de 
cm, şi cordelină de ancorare 
Dimensiune: 4 x 1,2 m 
Material: poliplan, 550 g/mp 
Demontabil: da 

1 BUC 

5 Roll-up 
Descriere: Suprafata de afisare dubla: 2 x 85 x 200 cm 
Material: caseta aluminiu şi print policromie polipropilenă 
(calitate fotografică) 
Display retractabil cu o singură față 
Geantă textilă protecţie: da 
Aspect: caseta din aluminiu, bara metalica din 3 parti 
interconectate, bara superioara de sustinere a panoului grafic 
cu sistem click, geanta pentru transport cu protectie buretata. 
Pentru personalizare se va alege material de print 
polipropilena superlucioasa sau canvas. 

2 BUC 

6 Mape prezentare 
Descriere:  
Format A4  
Persoanalizate cu semnătura POSDRU, logo-ul proiectului si 
un elemente de design distinctiv  
Imprimare policromie fată-verso  
Carton dublu cretat 250 g/mp 
Cotor 5 mm dublu biguit  
Buzunar biguit la interior cu decupaj pentru format carte de 
vizită  
Capacitate: 50 coli  

300 BUC 

7 Pix-uri biodegradabile 
Descriere: 
Pix din hartie reciclata, biodegradabil cu corpul de culoare 
naturala si clips, buton si varf colorate (verde). Personalizate 
cu semnătura POSDRU si logo-ul proiectului  Mină pix 0,7 mm 
– culoare albastră 

300 BUC 



 

 

8 Pliant 
Descriere: 
Dimensiuni: A4  (9.9*21 cm) cu 3 coloane pe fiecare fata 
Pe suport de hartie (min. 90 g/mp), continand text si imagini 
(policromie). 
Personalizata cu elementele de identitate vizuala specifice 
conform Manualului de identitate vizuala POSDRU 2007-2013; 
Culoare:  personalizat  
Tehnica imprimare: tipografica sau imprimare laser 

700 BUC 

9 Sepci 
Descriere: 
- sepci tip Baseball; 
- 100% bumbac; 
- inscriptionate 8/3cm; 
- procedeul de imprimare prin transfer termic –policromie 
- reglabile la spate 
- culori: alb, rosu, negru, bleumarin 

300 BUC 

 
 
 

2.3 Durata contractului de achizitie 

Durata contractului este din data de 10.06.2014 pana in luna 30.10.2015, inclusiv. 
 

3. Informatii detaliate si complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea 
ofertei castigatoare 
 
Pretul cel mai scazut         X           
 

Valoarea maxima a contractului de achizitie este urmatoarea: 
 12,226.40 lei 

 Preturile de mai sus contin TVA 

 

4. PREZENTAREA OFERTEI 

4.1 Limba de redactare a 

ofertei 

Ofertele vor fi prezentate in limba romana 



 

 

4.2 Moneda in care este 

exprimat pretul 

contractului 

Lei 

4.3 Perioada minima de 

valabilitate a ofertei 

60 de zile de la data limita pentru depunerea/inregistrarea 

ofertelor la sediul achizitorului. 

4.4 Modul de prezentare a 

ofertei (tehnic si 

financiar) 

Un plic care sa contina: Documentele obligatorii 

mentionate la Sectiunea II Formulare 

Oferta se va depune la sediul Asociatiei Caritas Eparhial 

Greco-Catolic Cluj, din Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. 

Cluj, la Secretariat, pana la data de 06.06.2014, ora 12:00, in 

plic sigilat si stampilat, pe care sa fie mentionata denumirea 

proiectului si denumirea licitatiei pentru care se depune 

candidatura. 

 
 

4.5 Posibilitatea 

retragerii sau 

modificarii ofertei 

Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin solicitare 
scrisa adresata achizitorului pana la data limita de depunere a 
ofertelor. 

Ofertantii nu au dreptul de a modifica oferta dupa data limita 
stabilita pentru depunere, sub sanctiunea exluderii acestuia de 
la procedura de atribuire a contractului de achizitii.  

Ofertele depuse dupa data limita sau la alta adresa, decat cea 

indicata, vor fi respinse si se returneaza ofertantului 

nedeschise. 

4.6 Informatii referitoare 

la termenele pentru 

livrarea bunurilor / 

prestarea serviciilor / 

executia lucrarilor 

Livrarea se va face in perioada 10.06.2014-30.10.2015. 



 

 

4.7 Modalitati de 

contestare a deciziei 

achizitorului de 

atribuire a 

contractului de 

achizitie si de 

solutionare a 

contestatiei 

Precizari: 

Ofertantii pot depune contestatii referitoare la procedura de 

adjudecare a contractului in termen de maxim 3 zile de la data 

primirii instiintarii privind rezultatul procedurii la sediul 

achizitorului din Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, la 

Secretariat. Contestatiile ulterioare nu vor fi luate in 

considerare.  

Contestatiile vor fi solutionate de comisia de evaluare a 

ofertelor numita prin decizie. 

Contestatiile se vor solutiona in termen de 3 zile de la primirea 

contestatiei. 

4.8 Clauzele contractuale 

obligatorii, inclusiv 

conditiile de 

actualizare / 

modificare a pretului 

contractului de 

achizitie 

Contractul va fi semnat in termen de maxim 15 zile de la 

adjudecarea ofertei.  

Pretul contractului contine TVA. 

 
CERTIFICAREA SISTEMULUI CALITATII 
Cerinta minima -  trebuie sa fie produse de firme a caror marca, calitate si fiabilitate sunt 
recunoscute pe plan mondial. 
 
RECEPTIA PRODUSELOR - Produsele se livreaza si se receptioneaza cantitativ si calitativ pe 
baza de proces verbal la sediul beneficiarului. 
 
MODALITATI DE PLATA  
Plata catre furnizor se face in  baza facturii emise dupa livrarea si receptia produselor ce fac 
obiectul prezentei proceduri, confirmata prin proces - verbal de receptie.  
 
MATERIALELE UTILIZATE  
Toate materialele specifice ce vor fi utilizate, vor fi de calitate superioară şi conforme cu 
standardele internaţionale în domeniu. 
 



 

 

TERMENI DE LIVRARE: 
Serviciile  vor fi prestate pe durata de valabilitate a prezentului contract (10.06.2014 – 30.10.2015), 
in baza comenzilor ferme ale beneficiarului. 
  
DURATA CONTRACTULUI 
Durata contractului este din din prima zi, de la semnarea acestuia de catre ambele parti 
contractante si pana la  finalizarea obiectului contractului. 
 
MODALIATATI DE PLATA 
Plata se va face  prin ordin de plata, in termen de 30 de zile de la primirea documentelor de 
plata emise de furnizor. 
 
CONDITII GENERALE:  
   • pentru  publicatii exista  posibilitatea   modificarii   ulterioare   a  cantitatilor efectiv 
comandate (+/- maxim 20%) ; 
    • pentru fiecare tip de publicatie/materiale care vor fi tiparite în cadrul contractului se solicita 
proba de culoare (cromalin, proof digital), pentru bunul de tipar.  
    • pentru firmele  care   nu   au   sediul   in  Cluj-Napoca,   bunul    de   tipar  se   va   acorda    
in Cluj-Napoca, iar livrarea produselor se va face la sediul Asociaţiei Caritas Eparhial Greco-
Catolic Cluj.  
    • machetele   finale   pentru   tiparire vor   fi   predate   beneficiarului   pe   suport   magnetic  
si vor intra în proprietatea acestuia.  
    •receptia  tirajului se  va face la sediul beneficiarului, pe baza unui proces verbal  de   
receptie   cantitativa  si calitativa   semnat   de   catre   reprezentantul   prestatorului   si 
reprezentantii achizitorului (beneficiarului). Daca se identifica exemplare care nu corespund din 
punct de vedere calitativ - tipar înnecat, pete de cerneala, margini neregulate sau asimetrice 
s.a. – Achizitorul are dreptul de a refuza întregul tiraj. 
 
Termenul de  livrare: maxim 3  zile  calendaristice  de la data primirii comenzii ferme. 
 
 
Verificat  
Ana Aurel  
Manager Proiect 
 
 
Intocmit  
Horea Costin  
Expert Comunicare - Campanie si Evenimente 
 
Emilia Trombitas 



 

 

Responsabil Financiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formular. Nr. 1 

OPERATORUL ECONOMIC 

___________________ 

(denumire / sediu ) 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către: ASOCIAŢIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ, str. Ady Endre, nr. 19, 

Localitatea Cluj-Napoca, Judetul Cluj, Romania  

Ca urmare a Anuntului publicitar din data de 04.06.2014, privind procedura de achizitie pentru 

atribuirea contractului “Furnizarea de materiale publicitare si servicii de productie si 

design a acestor materiale publicitare pentru proiectul finantat prin contractul 

POSDRU/150/6.3/G/134984”-  

CPV 22462000-6, noi ________________________________________ (denumirea/ numele 

operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele. 

Plicul/coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar în original: 

1. Oferta tehnica; 

2. Oferta financiara; 

3. Formular privind conflictul de interese; 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră. 

Data completării ___________     

Cu stimă, 

                                                                                                                     Operator economic, 



 

 

                                                                           

     _____________________                        

    (semnătura autorizată şi ştampilă)  

Formular nr.  2 

 

.............................................. 

(denumirea/numele ofertant) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

 

Către ASOCIAŢIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ, str. Ady Endre, nr. 

19, Localitatea Cluj-Napoca, Judetul Cluj, Romania 

1. Examinând documentaţia pentru ofertanţi, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

..............................................(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 

prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizam materiale 

publicitare si servicii de productie si design a acestor materiale publicitare pentru 

proiectul finantat prin contractul POSDRU/150/6.3/G/134984 - CPV 22462000-6,  pentru 

suma de ............lei(suma în litere şi în cifre), la care se adaugă TVA în valoare de .........lei 

(suma în litere şi în cifre.)  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam 

“materiale publicitare si servicii de productie si design a acestor materiale publicitare”- 

POSDRU/150/6.3/G/134984 - CPV 22462000-6, în conformitate cu comenzile ferme din partea 

beneficiarului ASOCIAŢIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ. 



 

 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă până la data de ....................... 

(ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 

expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi orice ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură),  

L.S. 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa formular nr. 2 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 

Nr.crt. Descrierea produsului/serviciului/lucrării Necesar UM 

Pret 

Unitar- 

Lei 

fara 

TVA 

Pret 

total 

-Lei 

fara 

TVA 

Taxa pe 

Valoare 

adaugata 

(lei) 

Pret 

Total 

+TVA 

(5+6) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Afise  
Descriere: Format A3 
Tiparit policromie, personalizare proiect 
COMPASS 
Personalizat cu elementele de identitate 
vizuala specifice conform Manualului de 
identitate vizuala POSDRU 2007-2013 
Hartie min. 200g/mp 

 20  
BUC     

2 

Afise  
Descriere: Format B0 
Tiparit policromie, personalizare proiect 
COMPASS 
Personalizat cu elementele de identitate 
vizuala specifice conform Manualului de 
identitate vizuala POSDRU 2007-2013 
Hartie min. 200g/mp 

20  
BUC     



 

 

3 

Agenda 
Descriere: Format 16 x 23,5 
Personalizata cu elementele de 
identitate vizuala specifice conform 
Manualului de identitate vizuala 
POSDRU 2007-2013; 
Numar de pagini 160 – 200 
Agenda saptamanala (2014 - 2015) 
Hartie offset super white 70 g/mp ; 
Atlas 8 pagini policromie; 
Coperti imitatie piele, personalizate; 

150  
BUC     

4 

Banner exterior 
Descriere: incripţionat pe o faţă, cu tiv, 
capse din 20 în 20 de cm, şi cordelină 
de ancorare 
Dimensiune: 4 x 1,2 m 
Material: poliplan, 550 g/mp 
Demontabil: da 

1  
BUC     

5 

Roll-up 
Descriere: Suprafata de afisare dubla: 2 
x 85 x 200 cm 
Material: caseta aluminiu şi print 
policromie polipropilenă (calitate 
fotografică) 
Display retractabil cu o singură față 
Geantă textilă protecţie: da 
Aspect: caseta din aluminiu, bara 
metalica din 3 parti interconectate, bara 
superioara de sustinere a panoului 
grafic cu sistem click, geanta pentru 
transport cu protectie buretata. 
Pentru personalizare se va alege 
material de print polipropilena 
superlucioasa sau canvas. 

2  
BUC     



 

 

6 

Mape prezentare 
Descriere:  
Format A4  
Persoanalizate cu semnătura POSDRU, 
logo-ul proiectului si un elemente de 
design distinctiv  
Imprimare policromie fată-verso  
Carton dublu cretat 250 g/mp 
Cotor 5 mm dublu biguit  
Buzunar biguit la interior cu decupaj 
pentru format carte de vizită  
Capacitate: 50 coli  

300  
BUC     

7 

Pix-uri biodegradabile 
Descriere: 
Pix din hartie reciclata, biodegradabil cu 
corpul de culoare naturala si clips, 
buton si varf colorate (verde). 
Personalizate cu semnătura POSDRU 
si logo-ul proiectului  Mină pix 0,7 mm – 
culoare albastră 

300  
BUC     

8 

Pliant 
Descriere: 
Dimensiuni: A4  (9.9*21 cm) cu 3 
coloane pe fiecare fata 
Pe suport de hartie (min. 90 g/mp), 
continand text si imagini (policromie). 
Personalizata cu elementele de 
identitate vizuala specifice conform 
Manualului de identitate vizuala 
POSDRU 2007-2013; 
Culoare:  personalizat  
Tehnica imprimare: tipografica sau 
imprimare laser 

700  
BUC     



 

 

9 

Sepci 
Descriere: 
- sepci tip Baseball; 
- 100% bumbac; 
- inscriptionate 8/3cm; 
- procedeul de imprimare prin 
transfer termic –policromie 
- reglabile la spate 
- culori: alb, rosu, negru, 
bleumarin 

300  
BUC     

 TOTAL       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Formular nr. 3  
 

Declaratie de respectare a prevederilor art. 14 din OUG 66/2011 privind conflictul de interese  
Subsemnatul ........................................... avand functia de ..................................................................  
la ..................................................................., cu sediul in ............................, in calitate de reprezentant 
legal al ofertantului, declar pe propria raspundere cunoscand dispozitiile articolului 292 Cod penal cu 
privire la falsul in declaratii, ca societatea si angajatii nu sunt in conflict de interese, conform prevederilor 
Cap. II, Sectiunea a 8-a a O.U.G. nr. 34/2006 si art.14 din OUG 66/2011, si anume a situatiei in care 
exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre membrii comisiei de 
evaluare si ofertanti sau in care ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme 

participante pentru acelasi tip de achizitie, in cadrul procesului de achizitie de “Furnizarea de 
materiale publicitare si servicii de productie si design a acestor materiale publicitare” 
in cadrul proiectului POSDRU/150/6.3/G/134984”, din data de ......................., avand ca achizitor 
Asociatia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj 
...................................... ...........................................  
(Data) (Numele si Prenumele  
Reprezentantului Legal  
al Ofertantului  
(Semnatura) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Sectiunea III  Model contract cadru 
 
 
 

Preambul 
În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de 
furnizare de produse, între 
  

Art. 1.Părţile contractante 
 

ASOCIAŢIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, având C.I.F. 11308449, reprezentată prin Director General, Pr. 
Adrian Avram, în calitate de BENEFICIAR, pe de o parte  
Şi 
_______________________________________________________________________, cu 
sediul in 
____________________________________________________________________________
_____,  tel/fax: __________________________, e-mail: __________________________, 
Numar de inmatriculare la ORC __________________________, cod unic de inregistrare 
__________________________, Cont : __________________________, deschis la 
__________________________, reprezentată prin __________________________, având 
funcţia _____________________, în calitate de FURNIZOR, a intervenit prezentul contract. 
 
Art. 2. Definitii  
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  
b. beneficiar si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul 
contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, in baza contractului, 
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse 
in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 



 

 

f. 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; 
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 
Art. 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 
 
Art. 4. Obiectul principal al contractului   

4.1 - Furnizorul se obligă sa furnizeze materiale publicitare si servicii de productie si design a 
acestor materiale publicitare pentru proiectul „Componente Originale Pentru Promovarea 
Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest - 
COMPASS” - POSDRU/150/6.3/G/134984, , cu respectarea CONDIŢIILOR de calitate, 
garanţie şi livrare stabilite prin prezentul cotract şi de legislaţia civilă şi comercială română.  
4.2 - Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile 

prestate.  
4.2 - Beneficiarul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere produsele cuprinse în 
Anexa 1 şi să plătească preţul (preţurile) convenit în prezentul contract.  
4.3 - Orice modificare a caracteristicilor tehnice ale produselor ce fac obiectul prezentului 
contract, prezentate în detaliu în Anexa 1, va putea fi făcută numai în urma semnării unui act 
adiţional. Produsele livrate a căror caracteristici tehnice au fost modificate de furnizor fără 
acordul beneficiarului, concretizat prin încheiere de act adiţional la prezentul contract, nu vor fi 
receptate. 

 
5. Preţul contractului 

5.1 - Preţul unitar al produselor este prevăzut în anexa contractului pentru fiecare poziţie şi este 
conform cu oferta de preţuri a furnizorului. 
5.2 - Preţul contractului, respectiv preţul total al produselor ce vor fi livrate şi a serviciilor 
accesorii prestate, este de ____________________ lei, TVA inclus. 
 

6. Durata contractului 

6.1 - Durata prezentului contract este de 16 luni și 20 de zile, cu începere de la data de 



 

 

10.06.2014, până la data de 30.10.2015. 

6.2. -  Termenul de livrare este de 3 zile de la  comanda ferma a beneficiarului. 
 
 
 
7. Executarea contractului 

7.1 – Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către ambele părţi. 
 

8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt: 

a) anexa nr. 1 care este parte componentă a prezentului contract; 

b) acte adiţionale, pe măsura producerii lor; 

c) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

d) Caietul de sarcini; 

e) comanda ferma; 

f) proces verbal de recepţie. 

 
9.  Obligaţiile principale ale furnizorului 

9.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele prezentate în propunerea 
tehnică şi garantează că marfa vândută este în concordanţă cu standardul de calitate intern şi 
internaţional, cu respectarea condiţiilor minime de calitate solicitate de BENEFICIAR.   
9.2. – (1) Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în  termenul de livrare menţionat la art. 6.2 
din prezentul contract.  
 (2) Furnizorul se obligã sã asigure instalarea, montarea, repararea elementelor de 
zidărie, realizarea probelor funcţionale ale echipamentelor (utilajelor etc.) livrate şi instruirea 
personalului beneficiar. 
9.3. -  Furnizorul se obliga să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
beneficiar. 
iii) 

10.  Obligaţiile principale ale beneficiarului 

10.1. – Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către furnizor după recepţia produselor, 
pe baza facturii fiscale şi procesului verbal de predare-primire, în termen de până la 30 de 
zile, cu respectarea prevederilor legale. 
10.2. - Plata se face în lei în contul furnizorului nr 



 

 

______________________________________ deschis la 
_________________________________. 
 
 

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat fără nici o formalitate 
prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese. 

11.2. - i) În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din  preţul 
contractului, ca penalităţi, o sumă în cuantum de 0,1% din valoarea în LEI a mărfii calculate 
pro-rata temporis pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor 
contractuale. 

ii) În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termenul stabilit prin clauza 10.1, 
furnizorul are dreptul de a percepe, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 
din plata neefectuată de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă  a 
obligaţiilor, având dreptul de a pretinde plata de daune interese.  

11.3. - Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel 
mult 10 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut  fi prevăzute la data 
încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură 
încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.  

11.4. - În cazul prevăzut la clauza 11.3, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data rezilierii contractului.  
11.5 - Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă se desfiinţează sau sunt iniţiate 
procedurii de reorganizare judiciară şi de faliment a furnizorului, cu condiţia ca această 
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. 
În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
 12. Recepţie 

12.1. – Receptia se va face la destinaţia finală a produselor, şi anume la Asociatia Caritas 
Eparhial Greco-Catolic Cluj. Recepţia se face în prezenţa persoanelor delegate din partea 
FURNIZORULUI şi a BENEFICIARULUI. 

12.2. - Dacă vreunul dintre produsele nu corespunde specificaţiilor, beneficiarul are dreptul 
să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:  

a) de a înlocui produsele respinse; sau 

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor 
lor tehnice, în maxim 5 zile de la constatarea lor, în caz contrar, urmând să răspundă cu 



 

 

daune – interese faţă de Asociatia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj. 

 
 13. Ambalare şi marcare 

13.1. - Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să ajungă în bună 
stare la destinaţia finală. 

13.2. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare în 
vederea protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea 
beneficiarului. 

 
 14.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 

14.1. – Livrarea produselor ce fac obiectul prezentului contract se face in baza comenzilor 
ferme emise de catre Beneficiar pe durata de derulare a contractului. 

Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de beneficiar, 
respectând: 

a) termenul de livrare: 3 zile de la emiterea comenzii ferme, care va cuprinde in mod 
obligatoriu produsele care vor fii livrate conform obiectului prezentului contract;  

14.2. - (1)La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica în scris 
beneficiarului, cu 24 de ore înainte, data şi ora la care se va face livrarea, descrierea 
produselor, cantitatea, locul de livrare. 

(2)Furnizorul va transmite beneficiarului documentele care însoţesc produsele:  

a) factura fiscală; 

b) avizul de expediţie; 

14.3 - Certificarea de către beneficiar a faptului că produsele au fost livrate conform 
prezentului contract se face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul 
autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare şi a Procesului 
Verbal. 

14.4. - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor 14.1.-14.3. 

14.5. - Dreptul de proprietate se transmite în momentul în care s-a făcut plata produselor. 

 

15.Transport 

15.1. - Furnizorul are obligaţia de a asigura şi de a plăti transportul încărcăturii până la 
sediul beneficiarului. 

15.2. - Marfa va fi livrată în ambalaj adecvat menţinerii integrităţii acesteia pe  timpul 
transportului şi depozitării.  

15.3 - Orice defecţiune produsă mărfii în timpul transportului cade în sarcina furnizorului.  



 

 

15.4. - Locul de predare – primire a mărfii ce face obiectul prezentului contract precum şi 
punerea acesteia în funcţiune, este sediul beneficiarului – Asociatia Caritas Eparhial 
Greco-Catolic. 

 

 

 16. Ajustarea preţului contractului 

16.1. - Pentru produsele livrate plăţile datorate de beneficiar furnizorului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract, şi nu pot fi modificate pe toată durata de valabilitate a 
contractului. 

 
17. Amendamente  

17.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional. 
 
  
 18. Începere, finalizare, întârzieri, suspendare 
18.1. - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada înscrisă în 
termenul de livrare. 
18.2. - Dacă pe parcursul derulării contractului, furnizorul constată că nu poate respecta 
termenul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica Beneficiarul, 
în interiorul termenului de livrare prevăzul la art. 6.2 din prezentul contract. 
18.3. - În afara cazului în care beneficiarul este de acord cu  o prelungire a termenului de 
livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita 
penalităţi furnizorului. 
18.3 - În cazul în care, din motive independente de o acţiune sau inacţiune din partea 
Beneficiarului, suma reprezentând contravaloarea contractului nu poate fi asigurată de către 
Beneficiar, contractul se suspendă până la data primirii acesteia, fără a putea fi aplicabile 
prevederile art. 11.2 din prezentul contract. 
 

19. Cesiunea  
19.1. - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară 
să obţină, în prealabil, acordul scris al beneficiarului. 
19.2. – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice 
alte obligaţii asumate prin contract.  
 

20. Forţa majoră 
20.1. – Orice eveniment imprevizibil sau inevitabil care împiedică, în parte sau în totalitate, 
îndeplinirea obligaţiilor contractului, va fi considerat un caz de forţă majoră.  
20.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 



 

 

20.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără 
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
20.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în 
cel mult 5 zile de la apariţia acesteia, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
20.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 
lunã, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
 21. Încetarea contractului 
Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 
 a) părţile convin de comun acord încetarea contractului; 
 b) expirarea duratei contractului; 
 c) prin reziliere, în condiţiile clauzei 11.1 
 d) în cazul dizolvării, lichidări, falimentului, retragerii autorizaţiei de funcţionare a 
unuia din contractanţi; 
 e) prin denunţare unilaterală în condiţiile prevăzute la 11.3 şi 11.5, precum şi ca  
efect al manifestării de voinţă expresă a uneia din părţi cu notificarea prealabilă de minim 
cinci zile lucrătoare (termen calculat conform art. 101 alin. (1) din Codul de Procedură 
Civilă), a partenerului de contract, sub rezerva ca opţiunea pentru încetare să nu fi fost 
derivată dintr-o nesocotire culpabilă a obligaţiilor contractuale pentru eliminarea răspunderii;  
 f) prin imposibilitate de executare 
 

22. Soluţionarea litigiilor 
22.1. - Beneficiarul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului. 
22.2. - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi furnizorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să 
se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti de la sediul Beneficiarului.  
 
 23. Limba care guvernează contractul 
23.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
 24. Comunicări 
24.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 
24.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 



 

 

 
25.Nulităţi 

25.1. – Dacă o clauză a acestui contract va fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului 
nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă sa fie 
înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai cu putinţă spiritului contractului. În 
cazul în care, ca urmare a demersurilor făcute de părţi, clauza declarată nulă nu poate fi 
înlocuită cu una care să corespundă cât mai cu putinţă spiritului contractului, şi această clauză 
este de esenţa contractului, contractul se va rezilia de plin drept. 
 
 26. Legea aplicabilă contractului 
26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Părţile au înţeles să încheie azi ______________________ prezentul contract în 3 exemplare, 
unul pentru furnizor si doua pentru beneficiar  
 
            
 
            FURNIZOR,        BENEFICIAR 
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