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Nr. 

COMAND� - CONTRACT 

I. PARTILE: 

1.1. Compania Na�ional� ,IMPRIMERIA NA�IONAL�" SA cu sediul in Bucure_ti, Bd. luliu 
Maniu nr.244D, Sector 6, 
Comertului sub J40/11925/28.12.2000, cod unic de înregistrare fiscalá RO2779625, cont BCR UNIREA: 
RO8TRNCB0082044172830001, C.E.C. BANK SMB: RO61 CECE B300 1SRO N2I| 7356 si cont IBAN 
trezorerie doar pentru institutiile de stat RO39TREZ7005069XXX000433 deschis la DTCPMB, reprezentat� 
prin domnul Sorin Toader, având func�ia de Director General, in calitate de FURNIZOR, pe deo parte �i 

telefon 021/434.88.02, fax 021/434.88.10, înmatriculat� la Oficiul Registrului 

1.2 Centrul de Proiecte Educationale sj Sportive Bucuresti PROEDUS, CUI 26597213, adresa 

Bulevardul Decebal nr. 11, localitatea Bucuresti, sector 3, e-mail: contact@proedus.ro, persoana de 

contact: Nicoleta Chiriac - 0727898992 în calitate de Beneficiar pe de alt� parte, 

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului Romaniei Nr. 369/2021 privind organizarea �i 
func�ionarea Ministerului Educatiei, au convenit s� încheie prezenta Comand� Contract, cu respectarea 

urm�toarelor clauze: 

II. OBIECTUL COMENZII-CONTRACT 
2.1. Obiectul prezentei Comenzi - Contract îl constituie furnizarea formularului: 

.ATESTAT DE FORMARE CONTINUA A PERSONALULUI DIDACTIC (OMEN nr.3307), cod 

17-7-2, format A4, 628 bucati. 

2.2. Tirajul comandat de Client va fi cel avizat de catre Ministerul Educatie. 

III. TERMEN DE EXECU�IE: 
3.1. FURNIzORUL se obliga sa livreze formularele tipizate ale actelor de studii ce fac obiectul prezentei 
Comenzi -Contract in termen de maxim 45 de zile lucratoare de la data acordarii vizei bun de tipar de catre 
Ministerul Educatiei, precum si de la semnarea si inregistrarea contractului de catre ambele p�r�i si de la 
incasarea, in avans, a contravalori. 
3.2. Livrarea se va face de la sediul C.N.IN., iar delegatul trebuie sa detina imputernicire/delegatie si 

CI. 

IV. PRETUL COMENZII-CONTRACT: 
4.1. Valoarea fara T.V.A. a Comenzii - Contract este de 2166,6 lei, la care se adauga 

legislatiei in vigoare. 
4.2. Plata se va efectua integral, conform facturii de avans. 
4.3. Pretul fara T.V.A. pentru tiparirea actelor de studii, este de 3,45 lei/bucata. 

T.V.A. conform 

V. DREPTURI �I OBLIGA�II:

5.1. FURNIZORUL SE OBLIG� 
a) s� furnizeze formularele tipizate ale actelor de studii ce fac obiectul prezentei Comenzi Contract în 
termenul prevazut la art. 3.1. 



ainformeze clientul cu privire la efectuarea livrarii. 
s� respecte cerin�ele standardelor de management 
27001:2013, ISO 45001:2018 _i ISO 14298:2013. 

ISO 9001:2015, IS0 14001:2015, ISO/CEI 

5.2. BENEFICIARUL SE OBLIG� 

a) s� pläteasc� pre�ul Comenzii -Contract, conform prevederilor art. 4.2 

b) s� receptioneze formularele tipizate ale actelor de studi ce fac obiectul prezentei comenzi contract. 

Receptia va fi finalizat� prin întocmirea procesului - verbal de receptie cantitativ� _i calitativ� semnat de 

reprezentan�ii imputerniciti in acest scop ai ambelor p�r�i contractante. 

c) orice modificare a cantitä�ii sau a tipului de formulare cuprinse în comand�, survenit� dup� ce Ministerul 

Educa�iei a transmis fisa sintetic� de avizare a necesarului de formulare tipizate ale actelor de studii transmis� 

c�tre C.N. "Imprimeria Na�ional�" - S.A., va fi asumat� din punct de vedere al costurilor suplimentare 

(costuri de tip�rire, retur _i înlocuire formulare, etc.), de c�tre institu�ia solicitant�. 

VI. CLAUZA ANTICORUPTIE 

6.1 P�r�ile nu vor s�vâr_i, autoriza sau permite nici o ac�iune care ar determina P�r�ile _i/sau afilia�ii p�r�ilor s� 

încalce oricare din legile sau reglement�rile anticorup�ie în vigoare. 

6.2 Fiecare Parte se oblig� s� nu promit�, s� nu ofere sau s� primeasc�sau s� nu fie de acord s� ofere oric�rui 

angajat, reprezentant sau ter�� parte care ac�ioneaz� în numele celeilalte p�r�i �i nici s� accepte sau s� fie de 

acord sã accepte de la un salariat, reprezentant sau ter�� parte care ac�ioneaz� în numele celeilalte p�r�i niciun 

dar sau beneficiu, fie în numerar sau sub alt� form�, care nu se cuvin legal primitorului, în leg�tur� cu 

negocierea, încheierea _i/sau executarea prezentului Contract. 

6.3 Pärtile se vor notifica, reciproc prompt, daca iau la cuno_tin�� sau au suspiciuni specifice privind orice 

forma de corup�ie legata de negocierea, încheierea sau executarea prezentului Contract. 

VIL CARACTERUL CONFIDEN�IAL AL CONTRACTULUI 

7.1. Oricare parte contractant� nu are dreptul, f�r� acordul scris al celeilalte p�rt�i: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei ter�e p�r�i, în afara acelor persoane implicate 
în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informa�iile �i documentele obtinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, 
in alt scop decât acela de a-�i îndeplini obliga�iile contractuale. 

Oricare parte contractant� va fi exonerat� de r�spunderea pentru dezväluirea de informa�ii referitoare la 

contract, dac�: 
a) informatia era cunoscut� p�r�ii contractante iînainte ca ea s� fi fost primit� de la cealalt� parte contractant�; 

sau 
b) informa�ia a fost dezväluit� dup� ce a fost ob�inut acordul scris al celeilalte p�r�i contractante pentru o 

asemenea dezv�luire; sau 

c) partea contractant� a fost obligat� în mod legal s� dezväluie informa�ia. 

VIII. CLAUZE FINALE: 

8.1. Modificarea prezentei Comenzi - Contract se face numai prin act adi�ional încheiat între p�r�ile 
contractante. 
8.2. Produsele au elemente de securizare. Manipularea si gestionarea acestora se face doar de c�tre persoane autorizate, în condi�ii de siguran��. 
8.3. Transferul dreptului de proprietate se realizeaz� în momentul livr�rii produselor. 8.4. Reclama�iile privind calitatea produselor sau serviciilor noastre se pot face folosind e-mail-ul: calitate@cnin.ro sau pe fax: 021/222.86.42. Informa�ii privind derularea prezentei comenzi contract se pot obtine la tel.: 021/434.88.02/int.286, adresa e-mail:clienti@cnin.ro, folosirea altor canale de informa�ii nefiind luat� în considerare.



Prezenta Comanda - Contract a tost incheiata 1ntr-un numar de L exemplare, cate unul pentru iecare 

rte _i intr� în vigoare la data semn�rii _i înregistr�rii de c�tre ambele p�r�i contractante fiind valabil� pän� la

plinirea obliga�ilor contractuale. 
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