
CAP. 3 - PROPUNERE DE CONTRACT*  

* Contractul prezentat are caracter informativ. Clauzele contractuale vor fi stabilite, 

prin acordul părţilor, în condiţiile legii şi ale ofertei depuse.  

 

 

Contract de furnizare  

nr.______________data_______________  

 

Preambul  

 

1. Părţile contractante  

Mănăstirea Izbuc, cu sediul in Comuna Cărpinet, sat Călugări, nr 249, Cod poștal 417136, 

Bihor, România,  telefon/fax +40 0744 937 769 cod fiscal 10495594. cont cod IBAN RO 

RO82RNCB0037022053280007, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, STR. CUZA VODĂ, 

NR. 9,  COD POSTAL 415600, ȘTEI, BIHOR, reprezentat legal prin Tărău Marcel – Bujor în 

calitate de reprezentant legal, denumită în continuare achizitor,  

 

şi  

 

1.2 ........................................ denumirea furnizorului, adresa sediu ......................., str., telefon, 

număr de înmatriculare ............................................, cod fiscal............................, cont  

trezorerie/banca ……………………, reprezentată prin .........................., funcţia ....................., în  

calitate de furnizor, pe de altă parte.  

 

2. Definiţii  

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

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.  

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 corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;  



d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele 

la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;  

e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea 

produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa 

tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin 

contract;  

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci 

când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a 

componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin 

caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea 

produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.  

g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;  

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC).  

i. 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: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 

enunciativă.  

j. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea 

o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din 

părţi;  

k. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. (se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să 

îi definească pentru contract)  

 

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 în mod diferit.  

 

 

Clauze obligatorii  

 

4. Obiectul principal al contractului  

 

4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze serviciul de evenimente/târguri , “Eco Skills – Târg 

pentru promovarea produselor meșteșugărești locale””, în cadrul proiectului ”CREATING 

AND DEVELOPING A CROSSBORDER POLYCENTRIC NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO 

INCREASE THE QUALITY OF TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES IN THE COUNTIES 

OF BIHOR AND HAJDU BIHAR” (cod proiect ROHU 398, acronim: ForTour BHHB),  Cod CPV 

79952000-2,   accesat prin Programul Interreg V.A. România-Ungaria.  

4.2.– Furnizarea bunurilor care fac obiectul prezentului contract se va realiza la sediul 

secundar al achizitorului, Oradea, str. Primăriei, nr. 2, et. I, ap. 6-7.  

4.3. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate.  

 

5. Preţul contractului 

  

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului este de …................................…. Lei, la care 

se adaugă …….............................… Lei valoarea TVA  

5.2 Plata se va efectua în termen de maxim 15 zile de la emiterea facturilor.  

5.3 Preţul contractului este exprimat în lei, poate fi modificat numai prin act adițional prin 

acordul părților.  

5.4 Preţul va fi plătit în baza facturilor emise.  

 

6. Durata contractului  

 

6.1 – Durata prezentului contract este de 3 luni, de la data intrării în vigoare a contractului, 

prin semnarea lui de către ambele părți. 

  

7. Aplicabilitate.  

 

7.1 Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.  

 

8. Documentele contractului  



 

8.1 - Furnizorul va îndeplini obiectul contractului în condiţiile stabilite prin prezentul 

contract, care include în ordinea enumerării, următoarele anexe:  

 

•Anexa 1 - Documentaţia de atribuire nr. ______/____________;  

• Anexa 2 - Oferta financiară;  

• Caietul de sarcini. 

 

8.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea 

ordinei de prioritate stabilită la art. 8.1.  

 

9. Obligaţiile principale ale prestatorului  

 

9.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 

prezentate în documentația de atribuire nr. _____/____________, Anexa 1 la contract.  

 

10. Obligaţiile principale ale achizitorului  

 

10.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract.  

10.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către Furnizor în termen de maxim 15 

zile de la emiterea facturilor.  

10.3 - Achizitorul se obligă să comunice din timp Furnizorului toate modificările 

apărute.  

 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

 

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeşte să-şi execute 

obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul 

contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul 

contractului de 1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la 

îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  

11.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la 

expirarea perioadei convenite (5.3), atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, 

o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată de 0,05% pentru 

fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, fără a se depăşi 

valoarea debitului. Achizitorul nu va plăti penalităţi şi daune interese, dacă nu 

onorează facturile în termenul prevăzut la pct. 5.3. din motive neimputabile, datorate 

nevirării fondurilor nerambursabile (pre finanţare, rambursare), necesare derulării 

contractului de finanțare.  

 

11.3 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.  

11.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul, printr-o notificare 

scrisă adresată Furnizorului, în oricare din cazurile în care finanţarea nerambursabilă 

nu este acordată, este retrasă, sistată sau suspendată.  

11.5. În cazul în care una din părţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate în 

conformitate cu prevederile acestui contract sau le îndeplineşte în mod 

necorespunzător, cealaltă parte va avea dreptul de a rezilia prezentul contract pe baza 

unei notificări prealabile de 30 de zile comunicate părţii în culpă. La împlinirea 

termenului, dacă partea în culpă nu a înlăturat până la împlinirea lui situaţia ce a atras 

comunicarea notificării, rezilierea va opera de plin drept, fără nicio altă notificare şi 

fără intervenţia instanţei de judecată.  

 

Clauze specifice  

12. Alte responsabilităţi ale Furnizorului 

  

12.1 - (1) Furnizorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în 

conformitate cu propunerea sa tehnică.  

(2) Furnizorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 

umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură 

provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea 

asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil 

din contract.  

12.2 – Furnizorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în 

conformitate cu oferta tehnică prezentată. Totodată, este răspunzător atât de 

siguranţa tuturor operaţiunilor şi a metodelor de prestare utilizate, cât şi de 

calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  

 

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

  

13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 

informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră 

necesare îndeplinirii contractului.  

 

14. Recepţie şi verificări 

  

14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a 

stabili conformitatea lor cu prevederile din Documentaţia de atribuire nr. 

_____/_____________- Anexa 1.  

 

14.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul 



contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea 

reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.  

 

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

  

15.1 - Furnizorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data intrării în 

vigoare a contractului.  

15.2 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini serviciile în perioada convenită, 

septembrie 2019.  

15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenele de 

prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; 

modificarea perioadelor de prestare asumate, se va face cu acordul părţilor, prin act 

adiţional.  

15.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 

prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a 

solicita penalităţi prestatorului.  

 

16. Ajustarea preţului contractului 

 

16.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt 

tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.  

 

17. Amendamente 

  

17.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional. 

  

18. Forţa majoră 

  

18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

18.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  

18.3 - 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.  

18.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 

părți, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice masuri care îi stau 

la dispoziție în vederea limitării consecinţelor.  

18.5 - 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 

plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte 

daune-interese.  

 

19. Soluţionarea litigiilor  



 

19.1 - Achizitorul şi prestatorul 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.  

19.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 

prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare 

poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din 

România.  

20. Limba care guvernează contractul 

  

20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.  

21. Comunicări  

 

21.1 - (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.  

21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, 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.  

Părţile au înţeles să încheie azi, .........................., prezentul contract în două exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte.  

 

 

Achizitor, 

Tărău Marcel - Bujor 

Stareț-reprezentant legal 

 

 

  

Prestator 

 


