
 

   
 

Nr. înreg. 1122/16.12.2021 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

Către: Operatorii economici interesați 

 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Asociația Pakiv România, cu sediul în Alba - Iulia, str. Emil Racoviță, nr. 

76, judeţul Alba, cod poştal 510175, Telefon / Fax: 0258811170, E-mail: pakiv_romania@yahoo.com, CUI: 

18115500, Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42/ 27.10.2005, intenționează să achiziționeze: 

Plicuri personalizate, în cadrul Proiectului „Creșterea șanselor de incluziune socială a romilor privați de 

libertate din Penitenciarul Aiud”, conform specificațiilor tehnice de mai jos: 

1. Plicuri personalizate 

Nr. buc: 900 

Caracteristici: 

− Tip: Plicuri DL, albe, închidere siliconică sau autoadezive, fără fereastră. 

− Format: 220 x 110 mm. 

− Suport ofset de 80-100 g/mp. 

− Tipar: digital/offset color față-verso 

*Notă. Informațiile necesare personalizării vor fi incluse în comanda care va fi transmisă ofertantului 

declarat câștigător. 

Poziție PAP: B 10- Servicii de comunicare pentru activitățile cu beneficiarii 

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de produse/ comandă 

fermă. Perioada de livrare va fi de maxim 3 zile  lucrătoare de la primirea comenzii din partea  Asociației Pakiv 

Romania. 

Valoarea estimată a achiziției: 1.512,61 lei, fără TVA. 

Sursa de finanțare: Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 (șaizeci) de zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

Condiții de participare:  

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute la 

Specificații tehnice produs (se va completa Formularul nr. 1). Aceasta va fi însoțită de documente suport (fișe 

tehnice, extrase din cataloage etc.) din care să reiasă caracteristicile tehnice ale produselor solicitate. 

ATENȚIE: Netratarea aspectelor menționate în cadrul Specificațiilor tehnice va atrage respingerea ofertei. 



 

   
 

- Propunerea financiară (se va completa Formularul nr. 2) trebuie să fie prezentată în Lei, valorile fiind exprimate 

cu maxim două zecimale. Documentele de fundamentare a valorii Propunerii financiare care vor fi prezentate 

în cadrul ofertei sunt:  

a) Centralizatorul de prețuri (Anexa la formularul de ofertă).  

Oferta financiară va consemna valoarea totală aferentă contractului pentru care se depune oferta.  

ATENȚIE: Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru 

îndeplinirea contractului de achiziție publică. 

- NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază. 

- NU se acceptă oferte întârziate. 

Ofertanții au obligația de a depune, împreună cu propunerea tehnică și propunerea financiară, următoarele 

documente: 

- Declarația privind conflictul de interese (se va completa Formularul nr. 3); 

- Declaraţia privind acceptarea clauzelor contractuale (se va completa Formularul nr. 4); 

- Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să reiasă 

că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, 

precum și faptul că are capacitatea profesională de a furniza produsele ce fac obiectul achiziției. Obiectul 

achiziției trebuie să aibă corespondent în codul/rile CAEN (activități principale și/sau secundare) înscrise în 

Certificatul constatator și să fie autorizat conform prevederilor art. 15 din Legea 359/2004, cu modificările și 

completările ulterioare. Informațiile din certificatul constatator să fie reale/valide la data prezentării acestuia. 

Data limită pentru depunerea ofertei: 22.12.2021, ora: 15:00. 

Adresa la care se transmit ofertele: pakiv_romania@yahoo.com 

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 

maxim 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. 

Solicitările de clarificări vor fi formulate în scris și se vor transmite pe adresa de e-mail 

pakiv_romania@yahoo.com 

Informații suplimentare: 

În cazul în care se constată că au fost depuse două sau mai multe oferte admisibile cu prețuri egale de către 

ofertanţii clasaţi pe primul loc, Asociația Pakiv România va solicita, prin e-mail, depunerea unor noi propuneri 

financiare îmbunătăţite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite o nouă ofertă prin e-mail, până 

la data și ora solicitată, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are 

preţul cel mai scăzut. Dacă și după prezentarea acestor oferte egalitatea se menține, se va proceda la anularea 

achiziției. 



 

   
 

În cazul în care un ofertant nu transmite, până la data și ora solicitată, o nouă propunere financiară îmbunătăţită, 

se va lua în considerare că își menține oferta transmisă inițial.  

Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare în urma evaluării ofertelor, va posta în catalogul electronic 

din SEAP, la adresa e-licitatie.ro, oferta sa, în termen de 24 de ore de la primirea comunicării privind rezultatele 

evaluării, urmând ca Asociația Pakiv România să acceseze catalogul SEAP în vederea încheierii achiziției directe. 

În cazul în care operatorii economici participanți la „achiziția directă” consideră că au suferit o vătămare cu 

privire la derularea procesului de evaluare şi atribuire, atunci aceştia au posibilitatea de a notifica Asociația Pakiv 

România, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data primirii comunicării. 

Notificarea va fi analizată şi soluționată în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii de către  Asociația Pakiv 

România. 

Manager proiect, 

Lucian DOCEA 

 

Întocmit, 

Responsabil achiziții 

Oana Elisabeta MUȘAT 

 



 

   
 

 

Nr. înreg. 1123/16.12.2021 

Aprobat, 
Manager proiect 

Lucian DOCEA 
 

 

 

MODELE DE FORMULARE 

Plicuri personalizate, în cadrul Proiectului „Creșterea șanselor de incluziune socială a romilor privați de 

libertate din Penitenciarul Aiud” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Responsabil achiziții 

Oana Elisabeta MUȘAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Formularul nr. 1 

................………...............                     
(denumirea ofertantului) 

 
PROPUNERE TEHNICĂ 

 

Nr. 
crt. 

Denumire produs 
Cerinţe tehnice solicitate 

de autoritate 
contractantă 

Denumire 
comercială a 
produsului 

ofertat 

Modul de  îndeplinire a 
cerinţei de către 

operatorul economic 

Alte precizări 
(daca este 

cazul) 

1 

Plicuri 

personalizate 

 

• Tip: Plicuri DL, albe, 
închidere siliconică 
sau autoadezive, fără 
fereastră. 

• Format: 220 x 110 
mm. 

• Suport ofset de 80-
100 g/mp. 

• Tipar: digital/offset 
color față-verso 

 

 

  

 
Ne obligăm să livrăm integral produsele ofertate în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea 
comenzii din partea  Asociației Pakiv Romania. 

 
Data: ____________ (zi/lună/an) 
 

Operator economic, 
_______________________________ 

 
_______________________________, în calitate de _______________________________, legal autorizat să 
semnez oferta pentru şi în numele _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

Formularul nr. 2 

................………...............                     
(denumirea ofertantului) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către: ...................................................................................   

 

1. Examinând specificațiile tehnice, subsemnatul(ții), reprezentant(ți) ai ofertantului _______________ 

(denumirea/numele ofertantului) mă/ne ofer(im) ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele solicitate, să 

furnizăm Plicuri personalizate, în cadrul Proiectului „Creșterea șanselor de incluziune socială a romilor privați de 

libertate din Penitenciarul Aiud”, pentru suma de _______________ lei, fără TVA, (suma în litere şi în cifre, 

precum şi moneda ofertei, la care se adaugă TVA în valoare de _______________ (suma în litere şi în cifre ) 

conform prețurilor unitare detaliate în centralizatorul de prețuri anexat la prezentul formular de ofertă, pe baza 

cărora se va stabili valoarea totală a contractului, plătibilă după furnizarea produselor. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în termenul 

convenit. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv 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. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în 

mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

5. 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. 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

                                              

Data: ____________ (zi/lună/an) 
 
 

Operator economic, 
_______________________________ 

 
 
_______________________________, în calitate de _______________________________, legal autorizat să 
semnez oferta pentru şi în numele _______________________________ 



 

   
 

 

 

Anexă la formularul de ofertă 

Nr. 
crt. 

Denumire produs Cantitate UM 
Pret unitar 

(lei, fără 
TVA) 

Valoare (lei, 
fără TVA) 

Valoare 
(lei, cu 
TVA) 

1 Plicuri personalizate  900 bucată    

Total general   

 

*  Propunerea financiară va fi elaborată astfel încat aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire 

la preț. 

** Oferta va fi exprimată în lei cu două zecimale. 

 

Data: ____________ (zi/lună/an) 
 

Operator economic, 
_______________________________ 

 
 
_______________________________, în calitate de _______________________________, legal autorizat să 
semnez oferta pentru şi în numele _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul nr. 3 



 

   
 

................………...............                     
(denumirea ofertantului) 

 
DECLARAȚIE 

privind conflictul de interese 
 

Subsemnatul, _______________________________ (nume și prenume), reprezentant legal autorizat al 

______________________________________________(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în 

calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător (după caz), la achiziția directă pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect _______________________________ la data de 

_______ (zi/lună/an), organizată de Asociația Pakiv România, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în calitate de participant la 

acestă achiziție nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii Certificatul constatator eliberat de Ministerul 

Justiţiei-Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) SAU Extras din 

Registrul acţionarilor, certificate de administrator, în cazul societăţilor pe acţiuni. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în declaraţii” din Codul Penal referitor 

la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei 

unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau 

pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei 

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.” 

Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor/membrii consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 

supervizare / persoane împuternicite din cadrul _______________________________ (denumirea/numele 

ofertantului). 

 
Data: ____________ (zi/lună/an) 
 

Operator economic, 
_______________________________ 

 
 
_______________________________, în calitate de _______________________________, legal autorizat să 
semnez oferta pentru şi în numele _______________________________ 

 

 
 
 
 



 

   
 

 
ANEXA FORMULAR NR. 3 

 
 

Lista acţionari/asociaţi/membrii în consiliul de administraţie/organ de conducere sau de supervizare/persoane 

împuternicite din cadrul __________________________ (denumirea/numele ofertantului). 

Nr. 
crt. 

Numele şi Prenumele Funcţia în cadrul ofertantului 

1   

2   

...   

 

 

Data: ____________ (zi/lună/an) 
 

Operator economic, 
_______________________________ 

 
 
 
 
_______________________________, în calitate de _______________________________, legal autorizat să 
semnez oferta pentru şi în numele _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notă:  
În cazul participării cu ofertă comună/ cu subcontractanți sau cu susținere de terță parte, această declarație 

trebuie depusă de fiecare participant /ofertant /asociat/subcontractant/terț susținător, după caz, în 

conformitate cu informațiile corespunzătoare situației lor. 

 

Formularul nr. 4 



 

   
 

................………...............                     
(denumirea ofertantului) 

 
 
 

DECLARAŢIE  
privind acceptarea clauzelor contractuale 

 

 

 

 

Subsemnatul,……………………, reprezentant legal/împuternicit al ……………………… (denumirea ofertantului), declar 

că, în cazul în care vom fi declaraţi câştigători în cadrul achiziției directe având ca obiect 

......................................................  organizată de Asociația Pakiv România ne vom îndeplini toate sarcinile cu 

stricta respectare a condiţiilor contractului. 

            Precizăm că: 

    |_|    ne însuşim conţinutul acestuia, aşa cum a fost publicat în anunț; 

    |_| formulăm următoarele amendamente referitoare la clauzele contractuale specifice: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

Data: ____________ (zi/lună/an) 
 

Operator economic, 
_______________________________ 

 
 
 
 
_______________________________, în calitate de _______________________________, legal autorizat să 
semnez oferta pentru şi în numele _______________________________ 
 

 

 

 

 

 



 

   
 

 
Nr. înreg. 1124/16.12.2021 

Aprobat, 
Manager proiect 

Lucian DOCEA 
 

 

 

 

 

 

 

MODEL DE CONTRACT 

Plicuri personalizate, în cadrul Proiectului „Creșterea șanselor de incluziune socială a romilor privați de 

libertate din Penitenciarul Aiud” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Responsabil achiziții 

Oana Elisabeta MUȘAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 
Contract de achiție publică de produse 

nr.______________data_______________ 
 
 
 
1. Preambul 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii 
de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din lege, cu modificările și completările ulterioare, 
În vederea implementării de către Asociația Pakiv România, în calitate de promotor al proiectului cu titlul 
„Creșterea șanselor de incluziune socială a romilor privați de libertate din Penitenciarul Aiud”, cod proiect: 
PN1013, s-a încheiat prezentul contract de furnizare 
 
între: 
 
1.1. Asociația Pakiv România, cu sediul în Alba - Iulia, str. Emil Racoviță, nr. 76, judeţul Alba, cod poştal 510175, 
Telefon / Fax: 0258811170, E-mail: pakiv_romania@yahoo.com, CUI: 18115500, Nr. de la Registrul Asociaţiilor 
şi Fundaţiilor: 42/27.10.2005, cont ____________________________, deschis la _________________, 
reprezentată  prin Ioan Gruia BUMBU, având funcţia de Președinte, în calitate de Achizitor, pe de o parte 
 
și 
1.2. _____________________, cu sediul în ______________________, str. ________________, nr. ____, cod 
poștal ______, Telefon / Fax: _________, E-mail: ____________, CUI (cod fiscal) _____________, 
cont bancar _______________________________ deschis la _________________, reprezentată legal prin 
________________________, având funcția de __________________, în calitate de Furnizor, pe de altă parte 
 
denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit încheierea prezentului 
contract de furnizare, în următoarele condiţii: 
 
2. Termeni şi definiţii  
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  
a. contract de achiziţie publică de produse - contractul de achiziţie publică care are ca obiect achiziţia de 
produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără opţiune de cumpărare ori prin 
orice alte modalităţi contractuale în temeiul cărora autoritatea contractantă beneficiază de aceste produse, 
indiferent dacă dobândeşte sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziţie publică de produse 
poate include, cu titlu accesoriu, lucrări ori operaţiuni de amplasare şi de instalare; 
b. achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzatoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. produse – sprijin material oferit drept premii pentru competițiile sportive pe care furnizorul se obliga, prin 
contract, să le furnizeze achizitorului; 
e. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 
f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea 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 forţa majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără 
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părti; 
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod 
diferit. 
3.3. În cazul oricărei contradicţii între documentele contractuale prevederile acestora vor fi interpretate în 
ordinea de precedenţă stabilită conform succesiunii documentelor de la art. 9 din prezentul contract. 
3.4. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 
 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1. Achiziție de „Plicuri personalizate”, cod CPV: 30199230-1 Plicuri (Rev.2).,  în vederea implementării în 
condiții optime a Proiectului cu titlul „Creșterea șanselor de incluziune socială a romilor privați de libertate din 
Penitenciarul Aiud”, cod proiect: PN1013, conform Invitației de participare, în perioada convenită şi în 
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.  
 
5. Preţul contractului 
5.1. Preţul total pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de către Achizitor, este de ...............  lei 
fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de ................. lei. Valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, este de 
.............. lei.  
5.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele furnizate în 
conformitate cu propunerea financiară, Anexa 3 la prezentul contract. 
5.3. Prețul contractului, în lei, este ferm și nu se ajustează pe întreaga durată a derulării acestuia. 
 
6.  Durata  de execuție a contractului  
6.1 Durata prezentului contract este de la data semnarii acestuia de către ambele părţi, până la data 31.12.2022. 
6.2 Furnizarea produselor aferente contractului se va face în termen de maxim 3 (zile) zile lucratoare de la data 
transmiterii comenzii ferme. 
 
7 .  Documentele contractului 
7.1. Documentele care însoţesc prezentul contract sunt: 
a) Invitația de participare - Anexa 1; 
b) Propunerea tehnică - Anexa 2; 
c) Propunerea financiară - Anexa 3; 
d) Alte anexe, acte adiţionale la contract pe care părţile vor conveni să le încheie pe perioada derulării 
contractului. 
 
8. Executarea contractului 
8.1. Executarea prezentului contract începe de la data semnarii acestuia de către ambele părţi și încetează să 
producă efecte la data de 31.12.2022. 
 
9. Plata şi facturarea 
9.1. Plățile se vor efectua în termen de până la 30 de zile de la data înregistrării facturii la sediul Achizitorului. 
9.2. Furnizorul are obligaţia întocmirii corecte a facturii, având toate elementele de identificare ale acestuia, 
inclusiv ale Achizitorului, menţionate corect, conform documentelor legale în vigoare. Transmiterea facturii cu 



 

   
 

elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Achizitor ca urmare a înregistrării acesteia, atrage după 
sine obligaţia Furnizorului de a o storna şi de a transmite o nouă factură. 
 
10.  Obligaţiile furnizorului 
10.1.  Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termen de maxim 3 (trei) zile calendaristice de la data 
transmiterii comenzii ferme. 
10.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele conform specificațiilor tehnice din propunerea tehnică. 
 
11.  Obligaţiile Achizitorului 
11.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul total convenit în prezentul contract în termen de 30 de zile de la 
înregistrarea  facturii la sediul Achizitorului.  
11.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele și să întocmească procesele verbale de recepție aferente 
din punct de vedere cantitativ și calitativ. 
11.3. Achizitorul are obligația de a notifica imediat Furnizorul prin e-mail sau în scris, privind orice problemă 
apărută în perioada de derulare a contractului. 
 
12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci 
Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea produselor nelivrate, ca penalităţi, o suma echivalentă cu o 
cota procentuala de 0,04% /zi din preţul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
12.2. În cazul în care Achizitorul nu onorează obligaţiile în termen de 30 zile de la data înregistrării facturii la 
Achizitor, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota procentuala de 
0,04% /zi din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
12.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde 
plata de daune-interese în următoarele condiţii: 
- pentru depăşirea perioadei de livrare a produselor cu mai mult de 30 zile faţă de termenele menționate în 
Invitația de participare. 
- dacă la recepţia produselor se constată că produsele nu îndeplinesc criteriile tehnice minime menţionate în 
Invitația de participare. 
12.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
Furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare 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. 
 
13. Ambalare şi marcare 
13.1. Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea 
dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar 
putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la 
destinaţia finală. Fiecare dintre produse va avea certificat de garanţie şi certificat de calitate/conformitate. 
Condiţiile corespunzătoare de transport vor fi asigurate de Furnizor.  
13.2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor 
(paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea Achizitorului. 
 
14. Recepţia produselor  
14.1. Recepția produselor se va face la locul indicat de Achizitor respectiv în municipiul Alba - Iulia, str. Emil 
Racoviță, nr. 76, judeţul Alba, cod poştal 510175, și se va consemna într-un proces-verbal de predare-primire 



 

   
 

cantitativă și calitativă semnat de ambele părți. La recepționarea cantitativă și calitativă a produsului se vor 
prezenta avizul de însoțire a mărfii, declaraţie/certificat de conformitate și certificatul de garanţie, în limba 
română. Lipsa oricărui document de însoțire dă dreptul Achizitorului să refuze recepția. 
14.2. Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă  va include unul din următoarele rezultate: 
a) acceptat;     
b) acceptat cu observații minore;     
c) acceptat cu rezerve;       
d) refuzat. 
14.3. Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă va fi întocmit de comisia de recepție a Achizitorului în 
termen de maxim 3 zile de la data primirii. Eventualele deficiențe vor fi comunicate Furnizorului care va fi obligat 
să le remedieze în termen de 5 zile de la comunicare. 
14.4. În cazul în care se vor constata neconcordanțe privind calitatea produselor în conformitate cu propunerea 
tehnică, această situație dă dreptul Achizitorului să solicite Furnizorului înlocuirea produselor neconforme în 
termen de maxim 5 zile de la înștiințarea Furnizorului, sub sancţiunea aplicării prevederilor subpunctului 12.1 
din contract. 
 
15. Forţa majoră 
15.1.  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
15.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
15.3.  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. 
15.4.  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. 
15.5.  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 
acesteia în maximum 10 (zece) zile de la încetare. 
15.6.  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să 
poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
16. Conflictul de interese 
16.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie care are sau poate 
avea ca efect compromiterea executării acestui contract în mod obiectiv şi imparţial. Astfel de situaţii pot apărea 
ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale, or 
al altor legături sau interese comune. Oricare ar fi situaţia, apariţia unui conflict de interese trebuie notificată 
de către Furnizor imediat achizitorului, în scris. 
16.2. Furnizorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situaţie care poate da 
naştere unui conflict de interese în condițiile prevederilor legale din Legea nr. 98/2016, cu modificările și 
completările ulterioare coroborate cu prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
Furnizorul va înlocui, imediat şi fără nici un fel de compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al 
personalului său care se află într-o astfel de situaţie. 
16.3. Furnizorul se va abţine de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca 
efect compromiterea independenţei sale sau cea a personalului său. În cazul în care Furnizorul nu poate menţine 
această independenţă, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul, fără obligaţia notificării formale a 
Furnizorului şi fără a aduce atingere dreptului achizitorului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite 
ca urmare a acestei situaţii. 
16.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Furnizor în conformitate cu prevederile 
acestui articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera necesar. 



 

   
 

16.5. Nerespectarea prevederilor prezentului articol dă dreptul achizitorului de a solicita daune-interese 
Furnizorului, în limita prejudiciului creat. 
 
17. Dispoziții finale 
17.1 Prin semnarea prezentului contract, părţile confirmă fără echivoc că au luat la cunoştinţă de conţinutul 
tuturor clauzelor prezentului contract, inclusiv cele considerate ca neuzuale, astfel cum acestea sunt 
reglementate de prevederile art. 1203 din Codul Civil, şi declară că le acceptă în mod expres. 
17.2 Datele cu caracter personal prelucrate de părți în derularea prezentului contract se supun dispozițiilor 
Regulamentului U.E. 679/2016 și scopul prelucrării este legat doar de îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor 
stipulate în prezentul contract. 
 
18. Soluţionarea litigiilor 
18.1.  Achizitorul 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 legatură cu îndeplinirea contractului. 
18.2.  Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod 
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicită ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 
judecătoreşti competente din România.  
 
19. Limba care guvernează contractul 
19.1.  Limba care guvernează contractul este limba română. 
19.2. Contractul va fi interpretat în conformitate cu legislaţia în vigoare din România.  
 
20. Comunicări  si dispozitii finale 
20.1.  Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 
scris. 
20.2. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
20.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii 
comunicării.  
 
21. Legea aplicabilă contractului 
21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, în limba 
română şi intră în vigoare odată cu semnarea sa de către ambele părţi.        
 
 

               ACHIZITOR,  FURNIZOR, 
ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA   
Ioan Gruia BUMBU   
PREȘEDINTE   

 
 


