
Contract de furnizare 

Nr. 38 1_oS. 07.kol 

1. Partile contractante 

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice si a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi�ie public�/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizi�ile publice, S-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre 

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS, adresa Bulevardul Decebal, 

nr. 11, sector 3, Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director - Zvetlana Ileana 

Preoteasa. în calitate de achizitor, pe de o parte, 

^i 

S.C. TRIMA EVENTS S.R.L., cu sediul in str. Boja, nr. 2M, sector 6, Bucuresti, Romania,

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3954/2006, CUI RO1846372, avand cont 

IBAN R020TREZ7065069XXX005253, deschis la Trezoreria Statului, adresa de mail

alinabugean@trima.ro, reprezentata legal prin Alina Bugean, avand functia de Director General, in 

calitate de Prestator, pe de alta parte. 

2. Definitii 

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) contract - reprezint� prezentul contract _i toate Anexele sale. 

b) achizitor _i furnizor pär�ile contractante, a_a cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c) preful contractului - pre�ul plätibil furnizorului de c�tre achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integral� �i corespunz�toare a tuturor obliga�iilor asumate prin 

contract; 

d) produse produsele care cuprind toate elementele componente identificate in cadrul 

ofertei transmise, care a fost declarata castigatoare de Achizitor;

e)servicii - servicii aferente livr�rii produselor, respectiv activit��i legate de furnizarea 

produselor, cum ar fi transportul, montarea, asistent� tehnic� în perioada de garan�ie, si

orice alte asemenea obliga�ii care revin furnizorului prin contract;

origine - locul unde produsul a fost realizat, fabricat. Produsul este fabricat atunci când 

prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora �i esen�ial� a componentelor 

rezult� un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de 

baz�. prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produsului _i serviciilor

poate fi distinct� de na�ionalitatea furnizorului;

al destinatie finala - locul unde urnizorul are obliga�ia de a furniza si monta produsele

respectiv sediul Achizitorului;

h) fort� majora -

eeniment mai presus de controlul par�ilor, care nu se datoreaz� 

reselii sau vinei acestora, care nu putea n prevazut la momentul încheierii controod 
e face imposibil� executarea �i, respcetY, Inaeplinirea contractului; sunt derate 

asemenea 
evenimente:

r�zboaie, revolujli, incendii, inundatiihoaie, revolu�ii, incendi, inunda�ii sau orice alte catastrofe



naturale, restric�ii ap�rute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarca nelul 

exhaustiv� ci enunciativa. Nu este considerat forta major� un eveniment asemenea celor 

de mai sus care, f�r� a creao imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 

executarea obliga�ilor uneia din pår�i; 

i) zi - zi calendaristic�, an - 365 de zile. 

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. 

3. Interpretare

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

41 Furnizorul se obliga sa furnizeze urmatoarele produse necesare in cadrul proiectului "Voluntar 

PROEDUS 2.0 Mobility Makers Finala Campionatului European de Fotbal UEFA 

EURO2020", in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract si in conformitate cu 

oferta inregistrata cu nr. 3787/09.07.2021: 

a) Diplome 

Format A4, 29.5 x 21 cm, carton 350 g, lucios, neplastifiat, tipar full color 4+0 culori, 

nominalizare individuala 

Cantitate 400 buc 

b) Stegulete A5 

Format A5, hartie DCM 150g, tipar 4+4, finisare plastifiere lucioasa f'v, bete albe de 35cm, 

lipire 
Cantitate: 500 buc x 2 modele 

Vopsea pe baza de apa, culori rosu, alb si verde, in cutiuta individuala gramaj intre 15 -60 ml 

fara parabeni, gluten sau parfium, aplicatoare pentru vopsea 

Cantitate: 500ml verde; 700 ml rosu; 1000 ml alb 

Cantitate totala vopsea 2200 ml 

c) Vopsea pentru pictat pe fata 

5. Pretul contractului

5.2 Pretul unitar convenit pentru indeplinirea contractului platibil furnizorului de catre achizitor este 

compus conform ofertei de pret transmise de catre Prestator, dupa cum urmeaza: 

Nr. Denumire Cant. Valoare Valoare Cod CPV aplicabil 
unitara totala fara crt 

fara TVA TVA 

Diplome nominale 

Stegulete A5 

400 30199700-7 - Articole 3 1200 n 

2 500 2,1 1050 imprimate de papetarie, cu 
exceptia formularelor (Rev.2) 
44812220-3 Vopsele de apa 

C 

-

zb 3 Vopsea pentru pictat pe fata 2200 1,05 2310 

(Rev.2) TOTAL 4560 



Pretul total convenit 
le pentru indeplinirea contractului platibil furnizorului

A 
de 

find 
catre 

5426,4 
achizitor 

lei 
este de 

4560 lei exclusiv TVA, la care se adauga TVA 866,4 lei, suma totala cu ia 

6. Durata contractului 
6.1 Durata prezentului contract este cuprinsa intre data de semnaril si ua conditia indeplinirii obligatiilor asumate de catre partile contractante 

C cuprinsa intre data de semnarii si data de 11.07.2021, sub 

6.2 In situatia in care va interveni o extindere a perioadei contractuale, contractul de urnizare u 
Dxodusc,Se Va prelungi prin act aditional, fara majorarea valorii acestuia, furnizorul avand obligatia 
de a respecta toate obligatiile contractuale pana la finalizare. 

7. Executarea contractului 

7.1 Executarea contractului incepe de la data incheierii prezentului contract, iar produsele ce 

formeaza obiectul prezentului contract vor fi livrate in transe conform indicatilor si comenzilor 

Achizitorului. 

8. Obligatiile principale ale furnizorului 

8.1 Furmizorul se obliga sa furnizeze produsele care formeaza obiectul prezentului contract in 

perioada convenita in conformitate cu clauzele prezentului contract. 

8.2 Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele avand specificatiile tehnice indicate in cadrul 

specificatiilor tehnice prezentate de autoritatea contractanta. 

8.3 Furnizorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul in cazul in care, in urma unor reclamatii sau 

actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de autor sau proprietate intelectuala legate de 

echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele 

furnizate; 

8.4 Furnizorul se obliga sa produca cate O mostra din fiecare model pe care se va lua aprobarea din 

partea 
Achizitorului (pe fotografia mostrei). 

8.5 Furnizorul este responsabil de rumizarea si de livrarea produselor la adresa mentionatasi in 

termenului convenit. 

86 Livrarea produselor va fi constata prinu-un document ce va fi semnat de catre rar 

Achizitorului in momentul livrarii bunurilor ce Tac obiectul prezentului contract 

9.Obligatiile achizitorului 

9.1 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre furnizor in termen. 1oteasca pretul catre furnizor in termen de 90 de zile de la emiterea 
itre Achizitor, precum si de la data intocmirii documentatieinroduselor la adresa indicata de catre Achizitor. Factura se va transmito 

fac 

de livrare si 
conformitate a produselor la adresa indicata do. 

catre 
Achizitor in original in vederea efectuarii platii. 

9.2 
Achizitorul 

are obligatia de a pune 

pentru
furnizarea 

produselor, 
precum

si orice informatie 

acturii de catre 
acesta si 

comunicarea catre 

ane la dispozitia furnizorului intreaga documentatie necesara informatie necesara pentru indeplinirea contractului.

10. 
Sanctiuni pentru 

neindeplinirea culpa 

10.1 In cazul in care, 
din vina sa exclusiva, furnizorul nas 

prin 
contract, 

atunci 
achizitorul 

are dreptul de a deduce 

echivalenta 

cu o 
cota 

procentuala 
din pre 

indeplinirea 

efectiva a 
obligatiilor. 

10.2 In cazul in care 

achizitorul
nu onoreaza fach: 

perioadei 

convenite, 

atunci 
acesta 

are obligati 

procentuala
de 0,01%/zi 

de 
intaziere

din plata neefecth. 

va, furnizorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate 
rul contractului, ca penalitati, o suma 

pretul contractului, respectiv 0,01% zi intarziere pana la acturile in termen 
de 90 de zile de la expirarea 

ioatia de a plati, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu o cota 

ctuata. 



.3 Nerespectarea obligatilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 0.3 

culpabil. pentru o durata mai mare de 30 de zile, da dreptul partii lezate de a considera contractul 
reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.. 

10.4 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa 

adresata furnizorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma este declarat in stare de faliment. 
cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire 

pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

11. Clauza anticoruptie 

11.1 Furnizorul se obliga sa ia toate masurile necesare si rezonabile pentrua evita coruptia si mita. In 

consecinta, acesta nu va suferi, promite sau acorda si nu va determina un tert sa ofere, sa promita sau 

sa acorde, prin intermediul angajatilor, membrilor din conducerea acestora sau tertilor, beneficii sau 

alte avantaje (respectiv numerar, cadouri de valoare sau invitatii care nu au in principal scopuri 

profesionale, cum ar fi evenimente sportive, concerte, evenimente culturale, vacante si alte 

asemenea) angajatilor sau membrilor din conducerea achizitorului, inclusiv rudelor acestora si altor 

persoane aflate in relatii stranse similar acestora. 

11.2 In cazul unei incarcari grave a prezentei clauze, achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral, 

instantaneu, contractul existent fara preaviz Si tara interventia instantelor judecatoresti, respectiv are 

dreptul de a sesiza organele competente potrivit legii. 

12. Conflictul de interese 

12.1 Furnizorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau stopa orice situatie care ar putea 

compromite executarea obiectiv� _i impartial� a prezentului contract. Conflictele de interese pot 

ap�rea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitätilor politice ori de nationalitate. 

legäturilor de rudenie ori afinitate, sau al oric�ror alte legåturi ori interese comune. Orice conflict de 

interese ap�rut în timpul execut�rii prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului. in 

termen de 15 zile de la aparitia acestuia.

12.1 Furnizorul trebuie sa evite orice contact care ar putea s�-i compromit� independenta ori pe cea a 

personalului s�u. In cazul în care Furnizorul nu-�i mentine independenta, Achizitorul, f�r� afectarea 

dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de 

conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept �i cu efect imediat a prezentului contract, 

Clauze specifice 

13. Receptie, inspectii si teste 

13.1 (1) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si testa produsele pentru a 

verifica conformitatea lor cu specificatiile tehnice solicitate.

(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sai 

imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.

13.2 Inspectiile din cadrul receptiei se vor face la destinatia inala a produselor, respectiv in cadrul 
locatiei mentionate in mod expres de catre Achizitor.

13.3 Daca produsele inspectate nu corespund specificatilor, achizitorul are dreptul sa le resninga iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:
a) de a inlocui produsele refuzate, sau 

b) de a face toate modificarile necesare penuru ca produsele sa corespunda specificatiilor tehnica e. 



A Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat 
amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participa= 

unui reprezentant al achizitorului, anterior livrari acestora la destinatia finala. 

13.5 Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantil 
sau altor obligatii prevazute in contract. 

14. Ambalare, transport si marcare 

14.1 (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acesta sa faca fata, fara limitare, la 

manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si 

la precipitatile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat 

sa ajunga in buna stare la destinatia finala. 

(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in considerare, unde 

este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produsului si absenta facilitatilor de manipulare 

grea in toate punctele de tranzit. 

14.2 Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei 

coletelor (paleti de lemn, foi de protectie etc.) raman in proprietatea achizitorului. 

15. Livrarea si documentele care insotesc produsele 

15.1 Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor respectand: 

a) termenul stabilit; 

b) cantitatea achizitionata; 

15.2 (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a transmite achizitorului documentele 

care insotesc produsele, respectiv Certificatul de garantie (daca este cazul), documentatia specifica 

aferenta produselor (fise tehnice, manual de utilizare). 

15.3 Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate, precum si a conformitatii 

acestora, se va realiza prin efectuarea probelor/inspectiilor specifice produselor consemnate in cadrul 

unui proces-verbal de conformitate. 

15.4 Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile 
clauzelor privind receptia produselor, sunt livrate produsele si determinata conformitatea produselor 

ce formeaza obiectul prezentului contract. 

15.5 Riscul transportului bunurilor pana la destinatia la care se va face livrarea apartine in mod 

exclusiv Furnizorului. 

16. Ajustarea pretului contractului 

16.1 Pentru produsele livrate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in contract. 

17. Amendamente 
17.1 Parile contractante au dreptul, pe durata indepliniri contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza 

interesele comerciale legitime ale acestora sí care nu au putut fi prevazute la data incheierii 

contractului.

18. Intarzieri in indeplinirea contractului

18.1 Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada inscrisa in termenul de 
livrare. 
18.2 Daca pe parcursul indeplinirii contracun, TurnlzOral nu respecta termenul de livrare sau de Drestare a serviciilor, acesta are obligatia de a noulica, In ump util, achizitorul; modificarea datei de fiumizare asumata in termenul de livrare ain prezenul Conuract se lace cu acordul partilor, prin act aditional. 



8.3 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice 

intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului. 
19. Incetarea contractului 

19.1 Contractul inceteaza in urmatoarele conditii: 

La expirarea termenului contractual stabilit 
b. De comun acord, prin act aditional intocmit in forma scrisa; 

Prin denuntare unilaterala de catre Achizitor in urmatoarele situatii

a. 

C. 
i. in termen de 10 zile de la data primirii notificarii de catre Furnizor prin care i s-a adus la 

cunostinta faptul ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre 

obligatiile ce-i revin; 

ii. fara nicio notificare prealabila adresata Furnizorului in cazul in care acesta nu mai detine 

calitatea si competenta specifica de indeplinire a obiectului contractului, intra in 

procedura de reorganizare judiciara sau este declarat in stare de faliment. 

ii. In conditiile prevazute de dispozitiile art. 222 alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice. 

d. Rezilierea contractului ca sanctiune contractuala pentru neindeplinirea obligatiilor asumate de 

catre partile contractante, cu dreptul de a pretinde daune interese pentru repararea 

prejudiciului cauzat. Rezilierea sau incetarea contractului nu va afecta nicio obligatie 

scadenta existenta intre parti. 

19.2 Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat

incetarea contractului in sensul recuperari prejudiciului cauzat. 

20. Cesiunea 

20.1 Furmizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa 

obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 

20.2 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte 

obligatii asumate prin contract 

21. Forta majora 
21.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

21.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

21.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si 
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 

consecintelor.
21.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 1 luna. 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 

fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

22. Solutionarea litigiilor 
22.1 Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe, orice neintelegere sau disputa care se poate iv1 intre ei in cadrul sau in legatura cu 

indeplinirea contractului.

22.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si fumizonl nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita 
se solutioneze de catre instantele judecatoresti de la sediul Achizitorului

23. Limba care guverneaza
contractual

23.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana, 



4 Comunicari 

24.1 
Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

nsmisa in scris. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in 
transn 

momentul primiri. 
24.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confimarii in scris 

a primirii comunicarii. 

25. Legea aplicabila contractului 

25.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
Partile au inteles sa incheie azi prezentul contract in doua exemplare originale, cate unul pentru 

fiecare parte. 

Achizitor, 
Centrul de Proiecte Educationale si 

Prestator, 

Sportive Bucuresti - PRQEDUS 

S.C. TRIMA EVENTS S.R.L. 

Director, 
Zvetlana lleanareotyas 

OLN 

AHnBug 

Avizat, 

ROEDU 
OEDUS 

OMAN 

Ruxandra Georgiana Simion 
Director Adjunct, 

Avizat, 
Comsiler/jiaridic 

Avizat, 
Sef Servis Proiecte 
Alina Paru 

Avizat, 

Sef Birou yoluntariat siCursuri 

Nicolehjriac 

Intocmit, 
Consilier Birou Voluntariat si Cursuri 

Emilian lancu 


