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CONTRACT FURNIZARE 

Nr. _____/data:_________________ 

 

În temeiul contractului de grant finanțat în cadrul proiectului ”Cooperare și cercetare 

transfrontalieră prin abordarea interdisciplinară a apariției, manifestării clinice și aspectelor 

terapeutice/preventive ale tulburărilor specifice limbajului oral/scris și dezvoltarea unei metode 

inovatoare de intervenție în zona transfrontalieră” (CERDIS), Cod 2SOFT/1.2/78, este finanțat în 

cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 de Uniunea 

Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinatate (ENI)   România - Republica 

Moldova, s-a încheiat prezentul contract de furnizare, astfel: 

 

Art.1.Părţile contractante 

Asociația Helicomed, cu sediul în Mun. Iași, Str. Sf. Atanasie nr.13, tel/fax: 0232.217.666, 

email: asociatiahelicomed@yahoo.com, cod înregistrare fiscală 15862322, cont bancar cu IBAN 

RO73BRDE240SV38111742400, deschis la BRD Bank, Agenția Podu de Fier, reprezentată prin 

dna. Burlea Georgeta – Președinte, în calitate de Achizitor, pe de o parte,  

 

și 

 

S.C. .................................................. SRL, cu sediul în .................., , str. .................. nr. ........, 

bl........, sc. ......, et. ......., ap. ............, tel: .........................., e-mail: ........................................,,  

înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu număr de înmatriculare 

................................., CUI .........................., cont bancar ............................., deschis la 

..........................., reprezentată prin ...............................,, reprezentant legal, în calitate de Furnizor, 

pe de altă parte. 

 

Art.2. Definiții  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a. contract - prezentul contract și toate anexele sale;  

b. beneficiar  şi furnizor - pârțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;  

c. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;  

d. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul pârților, care nu se datorează greșelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 

revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră 

un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 

de costisitoare executarea obligațiilor uneia din pârți;  

e. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.  

 

Art.3. Interpretare  

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.  

3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit.  
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Art.4. Obiectul principal al contractului 

4.1 Serviciile care fac obiectul achiziției/cod CPV sunt după cum urmează: 

 

Editare și imprimare 23 de seturi a câte 40 de planșe fiecare: pentru fiecare literă a 

alfabetului, respectiv pentru grupurile de litere, antonime, omonime, paronime, sinonime. Fiecare 

planșă va cuprinde o schemă prin care se analizează posibilitatea/imposibilitatea combinării literei cu 

vocalele, o imagine cu un cuvant semnificativ pentru litera aleasă, iar pe verso analiza a două cuvinte 

corespunzătoare unor imagini. Planșele vor fi imprimate față-verso și vor fi foliate pe ambele fețe.  / 

COD CPV 79552000-8, 79553000-5, 79521000-2. 

 

 4.2 Furnizorul se obligă să furnizeze serviciile enumerate la art.4.1, conform specificaţiilor din 

oferta tehnico-financiară ce face parte din prezentul contract, în perioada convenită  şi în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.  

4.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract; 

4.4 Planșele vor fi livrat în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului între părți. Acestea 

vor fi predate împreună cu următoarele documente: certificat de conformitate, specificații tehnice. 

 

 

Art.5. Valoarea contractului  

5.1. Valoarea totală a contractului este de ………………… lei fără TVA la care se adaugă TVA 

în valoare de  ……………..lei. Valoarea totală a contractului cu TVA inclus este de 

………………lei. 

5.2. Plata va fi realizată prin ordin de plată, în ziua recepției, în baza facturii emise și a procesului 

verbal de recepție.  

5.3. Furnizorul înțelege că valoarea ofertată și asumată în Ofertă și menționată în acest contract 

include toate cheltuielile și costurile aferente furnizării bunurilor și nu pot fi modificate. 

 

Art.6. Durata contractului  

6.1. Prezentul contract începe să producă efecte la data de semnării acestuia de către părţi, până la 

recepția planșelor furnizate și plata integrală a acestora. 

 

Art.7. Executarea contractului 

7.1. Executarea contractului începe la data semnării contractului. 

7.2. Persoana desemnată din partea Achizitorului pentru gestionarea acestui contract este Burlea 

Georgeta, administrator, având adresa de e-mail georgeta_burlea@yahoo.com și numărul de telefon 

0757.711.199. 

 

Art.8. Anexele contractului  

8.1.  Formularul de ofertă tehnico-financiară se constituie în anexă la prezentul contract. 

 

Art. 9. Obligaţiile principale ale furnizorului 
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9.1. Furnizorul se obligă să furnizeze planșele în concordanță cu specificațiile din propunerea 

tehnică; 

9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze planșele în conformitate cu termenele de livrare stabilite între 

părți; 

9.3. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-interese, costuri, 

taxe şi cheltuieli de orice natură. 

 

Art.10. Obligaţiile principale ale Achizitorului 

10.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze bunurile la timp; 

10.2 Achizitorul se obligă să plătească, în condiţiile prezentate în contract, preţul bunurilor furnizate 

la timp şi conform prevederilor acestui Contract. 

 

Art.11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

11.1 (1) - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 

asumate prin contract, atunci achizitorulare dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 

o sumă echivalentă cu o cotă procentuală în valoare de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare 

zi de întârziere.  

(2) În cazul în care obligaţiile contractuale nu sunt susceptibile de desfăşurare în timp, Achizitorul 

are dreptul să solicite plata de daune aferente neexecutării sau executării defectuoase a obligaţiilor de 

către Furnizor. 

 11.2.  În cazul în care achizitorul nu onorează factura fiscală în termen, atunci acesta are obligaţia de 

a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată în valoare de 0,1% 

din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere.  

11.3.  Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 

plata de daune-interese. 

 11.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 

adresată Furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, 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. 

 

Art.12. Garanţia de bună execuţie a contractului  

12.1.  Furnizorul nu este obligat să constituie garanţia de bună execuţie a contractului.  

 

Art.13. Alte responsabilităţi ale furnizorului  

13.1 (1) Furnizorul are obligaţia de a furniza bunurile prevăzut în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat; 

(2) Furnizorul se obligă să supravegheze furnizarea bunurilor, să asigure resursele umane, 

materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 

cerute de și prin contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract 

sau se poate deduce în mod rezonabil din contract;   
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13.2 Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea bunurilor și, totodată, de siguranța 

tuturor operațiunilor și metodelor de furnizare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe 

toată durata contractului.  

 

Art.14. Alte responsabilităţi ale Achizitorului 

14.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Furnizorului orice informaţii pe care le consideră 

necesare îndeplinirii contractului. 

 

Art.15. Recepţie şi verificări  

15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica bunurile, pentru a stabili conformitatea cu prevederile 

contractuale.  

15.2 Recepţia bunurilor furnizate se va face pe bază de Proces-verbal de recepţie. 

 

Art.16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare  

16.1 Furnizorul are obligaţia de a furniza bunurile în timpul cel mai scurt posibil de la încheierea 

contractului.  

16.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare, acesta are 

obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/ perioadei de livrare 

se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.  

16.3 - În afara cazului în care achizitoruleste de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice 

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul acestuia de a solicita penalităţi furnizorului în 

valoare de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere.  

 

Art.17. Ajustarea preţului contractului  

17.1 Preţul contractului nu se ajustează.  

17.2 Valoarea bunurilor furnizate este cea menționată în Formularul de ofertă financiară a 

furnizorului. 

 

Art.18. Amendamente  

18.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional.  

 

Art. 19. Forţa majoră  

19.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

19.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  

19.3 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.  

19.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 

în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor.  
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Art.20. Soluţionarea litigiilor  

20.1 Achizitorul şi Furnizorul vor depune 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.  

20.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 

de către instanţele judecătoreşti din Iași. 

 

Art.21. Limba care guvernează contractul  

21.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

Art. 22. Clauze generale referitoare la protecția datelor cu caracter personal   

22.1. Asociația Helicomed colectează și prelucrează datele personale ale Furnizorului în 

conformitate cu legislația în vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și securitatea 

adecvată a acestor date, în vederea asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale 

și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.  

22.2. În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Asociația Helicomed aplică prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general 

privind protecția datelor) și ale legislației naționale. 

22.3. Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale Furnizorului vor fi prelucrate în acord cu 

cerințele programului de finanțare. Acestea vor fi furnizate Organismului Intermediar Regional 

Nord-Est și Autorității de Management a Ministerului Fondurilor Europene. 

22.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea executării 

prezentului contract sunt următoarele:  

• Furnizor – S.C. .................................................. SRL, cu sediul în .................., , str. 

.................. nr. ........, bl........, sc. ......, et. ......., ap. ............, tel: .........................., e-mail: 

........................................,,  înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului cu număr de 

înmatriculare ................................., CUI .........................., cont bancar ......................... ...., deschis la 

..........................., reprezentată prin ..............................., reprezentant legal. 

22.5. Datele personale, comunicate în cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Beneficiar 

instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care îi revin acestuia. 

22.6. În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Furnizorului în alte scopuri 

decât cele prevăzute la alin. 22.3, Asociația Helicomed, va informa Furnizorul și îi va solicita 

acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare. 

22.7. Asociația Helicomed asigură dreptul Furnizorului la informare și acces la datele cu caracter 

personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricționare și opoziție în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

22.8. Datele personale ale Furnizorului sunt păstrate de Asociația Helicomed pe întreaga perioadă de 

executare a contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare 

la arhivarea documentelor. 

 

Art.23. Comunicări  

23.1. Toate notificările pentru a fi opozabile fată de terți vor fi făcute în scris şi trimise la adresele:  
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• Furnizor: ................, cu sediul în ............., sector ................., str................... nr. ........, bl. 

........, sc. ......., et. ............., ap. ...................., tel: 0..........................., e-mail: 

....................................; 

• Beneficiar: Asociația Helicomed Iași, având adresa de corespondență în Mun. Iași, Strada 

Sf. Atanasie nr.13, tel/fax: 0232.217.666, email: asociatiahelicomed@yahoo.com 

23.2. (1) Orice comunicare dintre părți, 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. 

 

Art.24. Legea aplicabilă contractului  

24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  

24.2. Acest contract exprimă acordul deplin al părților contractante, cu privire la obiectul și cauzele 

formulate în textul său; prezentul contract se completează cu reglementările legale în vigoare. 

24.3. Fiecare persoană care semnează acest contract în numele uneia din părți, declară și garantează 

că a fost pe deplin împuternicită să semneze acest act şi că au fost întreprinse toate măsurile necesare 

pentru a autoriza semnarea prezentului contract 

 

Achizitor,                                                                             Furnizor,  

Asociația Helicomed                                         ......................................... SRL  

 

Responsabil Management proiect,                                             Administrator/Reprezentant legal 

Burlea Georgeta 
 

 

Responsabil management financiar, 

Axinte Verginia 
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