
 

PROTOPOPIATUL II IASI 

Nr. 14/28.12.2020 

 

 

 

 

 

CERERE DE OFERTĂ 

Stimate domn/Stimată doamnă Administrator, 

 

 

 

Protopopiatul II Iasi, cu sediul în mun. Iași, Str. Cronicar Ion Neculce nr.36, jud. 

Iași, vă invită să transmiteți o propunere financiară pentru Furnizare echipamente de 

croitorie, necesare a fi realizate si derulate în cadrul proiectului transfrontalier  

2SOFT/1.1/187 “Educatie pentru dezvoltarea abilitatilor in domeniile creative si productie de 

pe ambele parti ale Prutului”  

Caracteristicile tehnice minimale solicitate împreună cu detalii privind modalitatea de 

atribuire a contractului de achiziție și formularele tip se regăsesc în documentația atașată.   

Termen de valabilitate a cererii de ofertă: 04.01.2021 

 

 

 

Întocmit, 

Jr. Rasiga Irina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Documentația de atribuire 

pentru Furnizare echipamente de croitorie, 

 

 

1. Informații achizitor: 

Protopopiatul II Iasi,  

Adresa: Str. Cronicar Ion Neculce nr.36, Iași,  

Persoana de contact: Pr. Ilie Caraghiaur 

Telefon: 0232 242066 / 0784226556 

Email: protopopiatul.iasi.2@mmb.ro , protopopiatul2iasi@yahoo.com 

2. Sursa de finanțare: 

Proiect transfrontalier  2SOFT/1.1/187 “Educatie pentru dezvoltarea abilitatilor in 

domeniile creative si productie de pe ambele parti ale Prutului” în cadrul Programului 

Operational Comun Romania-Republica Moldova ENI 2014-2020. 

3. Obiectul contractului 

Denumire contract: Achizitie Furnizare echipamente de croitorie: 

 

Denumire Cod CPV 

Achizitie Furnizare echipamente 

de croitorie 
42715000-1- masini de cusut 

 

 

Durata contractului: maxim 3 luni de la data semnării contractului. 

Valoarea estimate a contractului este de 32532.00 lei fara TVA. 

 

4. Procedura 

  Procedura selectată: achiziție directă 

Legislația aplicată:  

- Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284 / 08.08.2016, privind aplicarea 

Procedurii competitive aplicabile solicitanților / beneficiarilor privați pentru atribuirea 

contractelor de servicii, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

- Legea Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice 

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

 

5. Criterii de atribuire: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT 

  

6. Criterii de calificare și selecție 

6.1 Ofertantul trebuie să completeze Declaraţia pe propria răspundere privind 

neîncadrarea în situațiile de conflict de interese, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

României nr. 66/2011 (Formularul 1 atașat prezentei documentații).  

Persoanele cu putere de decizie, membrii comisiei de evaluare, sunt: 

- Preşedinte comisie evaluare:  Pr. Adrian Cojocariu  

- Membru comisie de evaluare:  Pr. Iulian Andrei  

- Membru comisie de evaluare:  Pr. Ilie Caraghiaur  

mailto:protopopiatul.iasi.2@mmb.ro


 

6.2 Capacitatea de exercitare a activității profesionale se dovedește de 

ofertantul selectat în urma evaluării prin Certificat constatator emis de ORC/Autorizație de 

funcționare/Extras din RAF/Act consitutiv/orice alt document care demonstrează posibilitatea 

furnizarii serviciilor juridice. 

 

7. Cerințe tehnice minime 

Se regasesc in anexa 1 de la prezentul document 

 

8. Cerinţe privind cadrul general şi recepţie 

Prestatorul va realiza si derula toate procedurile de achizitie din cadrul proiectului.  

Datele estimative de plasare a comenzilor: maxim 11.01.2021 

Recepţia cantitativă şi calitativă se va efectua de către o comisie de recepţie 

constituită din reprezentanţi locali ai beneficiarului, în prezenţa reprezentantului prestatorului 

şi se va finaliza prin semnarea unui proces verbal de recepţie cantitativă şi calitativă. 

Data, ora şi locul depunerii ofertelor:  

Până pe 04.01.2021, ora 12:00, la sediul achizitorului, Str. Ion Neculce, nr. 36, Iasi. 

Candidatul/Ofertantul nu are dreptul, în cadrul aceleiaşi proceduri : 

a) să participe la două sau mai multe asocieri de operatori economici; 

b) să depună candidatura/oferta individuală şi la o altă candidatură/ ofertă comună; 

c) să depună ofertă individuală şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte 

oferte. 

Pentru prezentarea propunerii tehnice, ofertanţii trebuie să răspundă punctual la toate 

cerinţele de mai sus, să detalieze şi să argumenteze în propunerea tehnică modalitatea în care 

sunt îndeplinite aceste cerinţe.  

Propunerea tehnică trebuie să cuprindă în totalitate cerinţele solicitate şi să ofere în 

detaliu precizări şi argumente cu privire la îndeplinirea acestora, astfel încât comisia de 

evaluare să aibă posibilitatea evaluării corespunzătoare.  

În cazul în care propunerea tehnică nu acoperă în totalitate cerinţele solicitate, nu 

oferă informaţii complete, nu oferă informaţii argumentate sau nu îndeplineşte cerinţele 

solicitate, comisia de evaluare are dreptul să declare oferta ca fiind necorespunzătoare. 

Completarea necorespunzătoare a formularelor-tip, omiterea vreunei informaţii 

solicitate în documentaţia de achiziţie sau prezentarea unei oferte inferioare din punct de 

vedere al specificaţiilor tehnice menţionate în caietul de sarcini, reprezintă riscuri asumate de 

către ofertant care pot avea drept urmare respingerea ofertei. 

 

 

 

Întocmit, 

Jr. Rasiga Irina 

 
 

 

 

 

 

 



Anexa 1: Cerințe tehnice minime 

 

Produs  Buc Descriere 

Masina de cusut 3 Masina de cusut cu sistem de transportor avansat ce confera 

finete cusaturilor si este usor de utilizat chiar si pe materiale 

dificile; 

  

Cusaturi disponibile: 

• Masina  cu minim  800 de impunsaturi pe minut 

• cusaturi decorative sau cusaturi personalizate; 

• realizeaza peste 150 de operatiuni de coasere 

• 5 fonturi de litere mari (alfabet complet), 

• 10 butoniere automate realizate intr-un singur pas, 

fermoare, nasturi, 

• cusaturi decorative sau monograme (litere brodate) si o 

capacitate larga de memorare, utila pentru pentru 

memorarea combinatiilor de cusaturi sau simple cusaturi 

pe care doriti sa le folositi la viitoarele modele;  

Caracteristice tehnice: 

• Ecran LCD cu dimensiunea de 3,5 inch care sa afiseze 

setarile pentru cusatura selectata sau mesaje de eroare, 

• iluminarea zonei de coasere cu lumina alba si rece, cu 

LED - pentru o vizibilitate imbunatatita a zonei de lucru  

• Sistem  automat de infilare in   

• Sistem automat de taiat   

• Bobinatorul inclus in masina ajuta la incarcarea rapida a 

bobinelor. Sistemul avansat al dintilor transportori va 

vor ajuta sa realizati cusaturi perfecte chiar si la 

materialele dificile; 

• Ac dublu pentru realizarea cusaturilor decorative in 

minim doua culori   

• Ac  cu vârf-bilă pentru materiale elastice   

• Buton  pentru coasere inversa (intarire cusatura) se 

executa imediat ce se apasa butonul. 

• Daca butonul se tine apasat mai mult masina executa 

intarirea atata timp cat butonul este apasat, 

• Glisiera pentru reglarea vitezei permite modificarea 

vitezei in timpul functionarii masinii; 

• Setare latime cusatura  

• Setare reglare pas (lungime) – lungimea pasului poate fi 

ajustata pentru a face cusatura mai lunga sau mai scurta; 

• Setare tensionare fir – tensionarea firului se modifica in 

functie de materialul sau firul de ata utilizat; 

• comanda la genunchi cu ajutorul careia se poate ridica 

sau cobora piciorusul avand astfel mainile libere; 

• Blatul de lucru cu brat detasabil pentru a putea  executa  

cusaturi pe bucati cilindrice (maneci, craci de pantaloni 

etc.), 

• Pedala de picior pentru controlul vitezei de coasere. 

Accesorii incluse: 



• Piciorus zigzag “J” (pe masina), Piciorus pentru 

monograme “N”, Piciorus pentru Surfilare “G”, Piciorus 

pentru fermoar “I”, Piciorus pentru cusatura invizibila 

“R”, Piciorus pentru nasturi “M”, Piciorus pentru 

butoniera  “A”, 

• Set de ace (2 ace 75/11, 2 ace 90/14, ac cu varf bila 

auriu), Ac dublu, Ac 2,0/11, 

• Bobina x4 buc (una este montata pe masina), 

• Dispozitiv de desfacut cusaturi, Perie de curatat, 

Perforator de capse, 

• Surubelnita mare, Surubelnita in forma de disc, 

• Ax pentru mosor orizontal, Opritoare mosor (dimensiuni 

diferite), Insertie mosor (mosor de format mic) 

• Plasa de protective mosor, Dispozitiv de comanda 

genunchi, Pedala de picior, Plic accesorii. 

 

Masina de cusut 

liniara industriala 

1 Masina liniara pentru cusatura rigida (tip 301) cu 1 ac, cu 

functiuni automate, motor Direct Drive (pe axul cinematic 

superior). 

Specificatii 

• masina liniara pentru cusatura rigida (tip 301) cu 1 ac 

• cu panou cu functiuni automate de intarire programata 

automat inainte si inapoi, stergator automat de fir, taiere 

automata de fir 

• motor Direct Drive (pe axul cinematic superior) 

• pas maxim 4,2 mm (403) / 5mm (405) 

• viteza maxima 5000 rpm (403) / 4000 rpm(405) 

• ridicare maxima piciorus presor 13 mm 

• cu iluminare locala tip LED 

• ungere in sistem etans semi-inchis fara baie 

• pozitionare ac la opriri intermediare si terminarea 

coaserii 

• activare/dezactivare taiere automata de fir 

• reducere consum curent fata de variantele standard 

• completa cu blat, suport si motor incorporat Direct 

Drive 

Include: EFL – ridicare automata piciorus presor. 

 

Mașină brodat 

(cusut) 

1 Masina combinata ideala atat pentru cusut cat si pentru brodat, 

care realizeaza 182 de tipuri de cusaturi utlitare si decorative. 

Aria de brodare este de 130mm x 180mm, cu 138 de modele de 

broderie in memoria masinii. 

Specificatii 

• arie de brodare maxima 180mm x 130mm, 

• viteza de brodare: 650 impunsaturi/minut 

• 182 de cusaturi, 5 fonturi 

• 138 modele prestabilite, 11 fonturi de monograme in 3 

marimi 

• 10 tipuri de butoniera; 



• 10 tipuri de chenare cu 14 tipuri de cusaturi pentru 

fiecare, pentru finisarea unui model; 

• buton de taiere automata a firului; 

• sistem de introducere a atei in ac; 

• selectarea tipului de cusatura direct de pe tastatura; 

• ecran LCD  ; 

• pregatirea usoara a mosorelului; 

• buton pentru nivelul piciorusului presor; 

• buton de tensionare a firului; 

• iluminare cu LED; 

• functia de realizare a cusaturilor personalizate; 

• functia de realizare a cusaturilor in oglinda; 

• buton de intarire a cusaturii; 

• se poate controla viteza de coasere; 

• functie de selectare a pozitiei acului; 

• buton de oprire  a acului sus/jos; 

• genunchier; 

• carcasa dura; 

• accesorii: piciorus pentru butoniere, piciorus pentru 

surfilare, piciorus pentru monograme, piciorus pentru 

cusut fermoare, piciorus pentru cusaturi in zig-zag, 

piciorus pentru cusaturi invizibile, piciorus pentru 

nasturi, piciorus pentru brodat, piciorus pentru cusaturi 

decorative, piciorus cusaturi paralele, piciorus de 

ghidare pentru matlasat, piciorus mobil pentru 

matlasare, ghidaj de matlasat, piciorus de surfilat cu 

taiere concomitenta, piciorus reglabil pentru fermoare, 

piciorus teflon,  cutitas butoniera, bobine, set ace, ac 

dublu pentru cusaturi decorative in doua culori, perie 

pentru curatare, dispozitiv de introducere a atei in ac, 

surubelnite (2 buc), capac pentru mosor (mare), capac 

pentru mosor (mediu), capac pentru mosor (mic), ax 

suplimentar pentru mosor, plasa de protectie mosor, 

pedala, manual de utilizare, ghid de referinta rapida, set 

de broderie, bobina cu ata de brodat, ridicator actionat 

de genunchi, foarfeca, carcasa rigida, saculet pentru 

accesorii, surubelnita cu cap rotund, gherghef 30cm x 

13cm, gherghef 18cm x 13cm. 

 

Masina de surfilat  1 Specificatii minime 

– tensiunea atei poate fi reglata pentru diferite tipuri de 

materiale; 

– sistem de introducerea automata a atei in cele doua ace; 

– sistem de iluminarea cu LED cu consum mic de energie si 

lumina mai puternica. 

• 1 sau 2 ace cu 2, 3 sau 4 fire 

• transport diferential cu reglare 

• masina realizeaza cusatura de tip surje 

• reglarea presiunii la piciorusul presor 

• reglarea pasului cusaturii (2-4 mm) 

• reglarea latimii cusaturii (2,3 mm pana la 7 mm) 

• taietor de material 



• controlul vitezei de coasere de la pedala 

• distanta dintre ace 2,3 mm 

• inaltimea maxima a piciorusului presor 6 mm 

• cursa tijei acului 25 mm 

• piciorus pentru tivire inclus 

• trapa de taiere inclusa 

• viteza de coasere 1300 imp/min 

• putere motor 67W 

• greutate 7 kg 

• accesorii: husa, saculet pentru accesorii, penseta, plasa 

antidesfasurare, capac bobina, periuta pentru curatare, 

surubelnita imbus, set ace, pedala pentru picior, DVD cu 

instructiuni de utilizare, 

 

Scanner cu 

decupare  

1 Utilizare-Scanare 

Panou de comanda-Digital 

Modele de broderie-1303 de modele in memoria masinii, 

inclusiv 140 modele pentru matlasare 

Numar fonturi 17 

Viteza scanner 30 secunde;  

Functia de decupare directa de pana la 3 mm – cu posibilitatea 

scanarii materialului, crearii conturului si selectiei modelului 

direct de pe suprafata pentru a il decupa;  

Functia de scanare pentru decupare - scanati modelul apoi 

salvati-l ca si decupare sau ca desene; Decupeaza si materiale 

textile; Lama cu presiune auto-ajustabila 

Suport lama cu auto-ajustare; Lama cu auto-ajustare; Suport 

lama auto-reglabila; Lama auto-reglabila pentru materiale fine; 

Plansa standard 30,5 x 30,5 cm; Plansa cu aderenta redusa 30,5 x 

30,5 cm; 2 folii de suport adezive cu aderenta ridicata pentru 

materiale textile 30,5 x 30,5 cm; 2 folii de metal pentru aplicat 

textile 30,5 x 40,6 cm; Suport carioci; 6 carioci colorate + 2 

carioci autostergere; Spatula; Touch pen 

 

Caracteristici scanner 

Rezolutie-600 dpi 

Suprafata maxima scanare (cm) 30.5 x 61 

Format fisier-PES, SVG 

SO compatibile Microsoft Windows 7; Microsoft Windows 8; 

Microsoft Windows XP; Microsoft Windows 8.1; Microsoft 

Windows 10; Mac OS 

Interfata – port USB 



 

Manechin croitorie 

reglabil 

1 Manechin reglabil de croitorie de dama, cu marimi reglabile M 

(marimile 42-48).  

- 12 ajustari (in zona gatului, a taliei si a soldului) cu ajutorul 

unor rotite pozitionate in fata, in spatele dar si in lateralul 

manechinului. 

Manechin pentru croitorie format din 8 piese pentru corp (bust, 

mijloc).  

- sustinut de un picior-suport din material plastic cu suport de 

marker (creion de marcare, creta de croitorie) detasabil.  

Umeri intregi pentru a   permite  lucrari cu usurinta la manecile 

confectiei croite. 

Specificatii 

Dimensiuni manechin: 

Piept: 100-116 cm; 

Talie: 82-99 cm; 

Sold: 104-122 cm; 

Partile corpului manechinului trebuie sa fie din material plastic 

dur dar usor in acelasi timp, imbracate intr-un material gros si 

elastic (Nylon) pentru a permite prinderea bodurilor/acelor de 

fixare. 

 

Masa de calcat 

profesionala 

2 Masa de calcat profesionala cu absorbtie si suflanta, completata 

cu un  

-cazan de min 2.8 l, reumplut automat   

-rezervor de apa de 10l 

Posibilitate reglare temperatura  cu ajutorul termostatului. 

Cazan si fier de calcat incorporat profesional  

Suprafata incalzita  

Rezervor aditional 

Reumplere automata cazan 

Sursa de alimentare: 220/230V 50/60Hz  

Bolier: minim 2.8 Lt  

Putere cazan: 900 + 900 Watt 

Energie electric: 850 Watt  

Putere de incalzire a suprafatei: 700 W  

Putere de aspirare: 150 Watt  

Lungime-127 cm 

Latime-42 cm 

Inaltime-90 cm 



Presa de calcat 1  - debit de abur 120 g/min 

- functie boost 

- pregatire rapida in 2 minute 

- generator de aburi sub blatul de calcat ce permite aburilor sa 

patrunda tesaturile de jos in sus 

- sistem de siguranta; daca presa este bagata in priza si inchisa 

pentru 15 secunde, caldura electrica se opreste automat, 

respectiv daca presa nu este folosita 15 minute este intrerupta 

alimentarea cu energie electrica 

- recipient pentru apa 0.80 l 

 

- reumplere in orice moment fara intreruperea procesului de 

calcat. 

- tip de apa : de la robinet sau demineralizata 

- cartus anticalcar 

- schimbarea cartusului atunci cand se aprinde ledul indicator 

- suprafetele active, superioara si inferioara, anodizate din 

aluminiu 

- afisaj digital 

- leduri indicatoare de stare 

- semnale sonore pentru obtinerea temperaturii dorite , necesitate 

umplere rezervor cu apa. 

- buton on/off aburi 

- reglarea temperaturii : nylon, matase, lana, bumbac, in 

- deschidere cu unghi larg pentru o asezare mai usoara a 

materialelor voluminoase 

- sistem de inchidere pentru transport 

- buton on/off 

- presiune automata de 50 kg 

- putere: 2200W 

- temperatura intre 65 - 180 grade Celsius 

- cablu de 1.80 m 

- accesorii incluse: pernuta pentru calcat gulere, mansete, 

manual de instructiuni 

- dimensiuni presa de calcat: lungime: 101 cm; latime: 30 cm; 

- dimensiuni cutie presa de calcat: lungime: 104 cm; latime: 31.5 

cm; inaltime: 64 cm 

 

 

 

Întocmit, 

                                                                 Jr. Rasiga Irina 

 

 

 



Formular nr. 1 

 

 

 

Operator Economic 

   .......................... 

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese, conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului României nr. 66/2011 

   

 

Subsemnatul ................................., în calitate de ofertant/candidat/concurent la 

procedura de achiziție pentru atribuirea contractului ce are ca obiect furnizarea de materiale 

consumabile la data de .............., organizată de ..................., declar pe proprie răspundere că 

......................... și angajații săi nu se află în situația de conflict de interese, așa cum este 

acesta definit la art. 14 si 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 66/2011 

privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea 

fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.  

  

 Subsemnatul declar că informațiile prestate sunt complete și corecte în fiecare detaliu 

și înțeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 

declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

  

 Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 

de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

 

 

Data completării: …………………………………. 

 

Operator economic 

.............…………… 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular 2 

 

CONTRACT DE FURNIZARE 

nr.______________data_______________ 

 

În temeiul Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea 

Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea 

contractelor de servicii, servicii sau lucrări finanţate din fondurile europenea. 

 

Părți contractante: 

 

Protopopiatul II Iasi,  având sediul social în Str. Ion Neculce, nr. 36, Mun. Iaşi, Jud. Iaşi, 

tel. 0232 242066, având contul curent nr. RO59CECEB00030RON1031589, deschis la CEC 

BANK Sucursala Iaşi  şi codul fiscal nr. 11076187, reprezentata prin Pr. Marius Daniel 

Profir, în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….  avand functia de administrator, în 

calitate de furnizor, pe de altă parte 

 

 

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

Contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între 

părţi, una în calitate de „achizitor” şi cealalta în calitate de „furnizor” şi toate Anexele sale;  

achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;  

Pretul contractului - pretul platibil Furnizorului de catre achizitor, in baza contractului 

pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;   

Act aditional - document ce modifica prezentul contract de furnizare;  

Oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;  

Propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, 

stabilite de autoritatea contractanta;  

Propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin 

documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;  

Caiet de sarcini - document, reprezentand anexa a prezentului contract de furnizare, intocmit 

de catre achizitor, care include definirea conditiilor, specificatiilor tehnice si, totodata, 

indicatiile privind regulile de baza care trebuie respectate in elaborarea propunerii tehnice de 

furnizare;  

Documentatie de atribuire - documentatie ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul 

contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de 

sarcini;  

Durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre 

părți, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare și 

pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv 

perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;  

Rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fara ca 

aceasta sa aduca atingere livrărilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;  

Standarde/conditii tehnice de calitate - standardele, reglementarile tehnice sau altele 

asemenea, prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;  



Forța majora și cazul fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, dacă legea nu prevede altfel sau 

părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de 

forţă majoră sau de caz fortuit. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, 

absolut invincibil şi inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi 

nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi 

produs. Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz 

fortuit, el este, de asemenea, exonerat şi în caz de forţă majoră. 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 enuntiativa. 

Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;  

Zi - zi calendaristică; An - 365 de zile. 

(se adaugă orice alți termeni pe care părțile înțeleg să îi definească pentru contract) 

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

vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

1.3 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

Art. 2. Obiectul și prețul Contractului 

2.1. - Obiectul Contractului îl constituie Furnizare echipamente de croitorie 

2.2. - Achizitorul se obligă să plătească Furnizor prețul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de furnizare în cadrul Proiectului transfrontalier  2SOFT/1.1/187 “Educatie 

pentru dezvoltarea abilitatilor in domeniile creative si productie de pe ambele parti ale 

Prutului”. 

2.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, este de maxim ………….. lei fără 

TVA, la care se adaugă T.V.A. în valoare de ……………...  

Prețul total ………………. lei cu TVA inclus. 

 

Art. 3. Durata Contractului 

3.1. Prezentul Contract este valabil de la data semnării lui de către ambele părți, până la data 

de _______. 

3.2. Părțile contractante pot să hotărască de comun acord, prelungirea contractului prin act 

adițional, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 

1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor 

privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fondurile 

europenea, a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare, a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contratului de achiziție publică/acordul-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 

Art. 4. Documentele contractului 

4.1. - Documentele contractului sunt: 

a) oferta tehnico-financiară; 

4.2. - În cazul oricărei contradicții între documentele de mai sus, prevederile lor vor prevala 

în conformitate cu succesiunea de mai sus. 

4.3. - La momentul semnării contractului, exemplarele acestuia și documentele aferente de la 

art. 4.1. vor fi ștampilate de Furnizor și Achizitor, pe fiecare filă. 

 

Art. 5 Obligațiile principale ale Furnizorului 



5.1 –Furnizorul se obligă să furnizarea serviciului care face obiectul prezentului contract în 

condiţiile precizate şi asumate în oferta tehnico-financiară nr. ................/...................., ce face 

parte integrantă din prezentul contract. 

5.2- Furnizorul  se obligă să furnizeze produsul/e prezentat în ofertă, pe parcursul a maxim 3 

luni de la data semnării contractului. 

5.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze soluţii pentru produsele/produsul care urmează să fie 

oferit în perioadele/la datele propuse şi agreate, prezentate în oferta tehnică, anexa la contract. 

5.4 - Furnizorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie şi/sau 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cererii de ofertă întocmit de către achizitor. 

 

Art. 6. Obligațiile principale ale Achizitorului 

6.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul produsului către furnizor în termen de 10 zile 

calendaristice de la data încheierii procesului verbal de recepţie şi înregistrării facturii la 

achizitor, numai dacă sunt bani în contul proiectului.  

6.2. Plata se va realiza prin ordin de plată sau orice alt instrument bancar. 

 

Art. 7. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 

7.1 - În cazul în care, din vina sa exclusiva, Furnizorul nu reuseste sa-si îndeplineasca 

obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a calcula, ca penalitati, o suma 

echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% pe zi din valoarea produsului livrat.  

7.2 - În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile in termenul contractual,  atunci 

acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala 

de 0,1% pe zi din valoarea facturii neonorate.  

7.3 - În cazul nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 

părți, în mod culpabil, contractul se consideră desființat de drept fără a mai fi necesară 

punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate prealabilă. 

7.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare 

scrisă adresată Furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 

condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau 

despăgubire pentru Furnizor. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a 

contractului. 

 

Clauze specifice 

Art. 8. Recepție 

8.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica produsul furnizat pentru a stabili conformitatea lui 

cu prevederile din oferta prestatorului şi din cererea de ofertă. 

8.2 Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

8.3 Recepţia produsului livrat se efectuează la predarea acestuia, pe bază de proces-verbal de 

recepţie, semnat de reprezentanţii mandataţi ai părţilor, proces-verbal în care se va consemna 

îndeplinirea tuturor obligatiilor asumate de prestator prin contract şi prin cererea de ofertă. 

 

Art. 9. Ajustarea prețului contractului 

91 - Preţul este echivalentul furnizării serviciului.  

9.2 - Valoarea contractului nu se ajustează. 

 

Art.10. Întârzieri în îndeplinirea contractului 



10.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul în perioada convenită la art.3 din 

prezentul contract. 

10.2 - Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita 

penalități Furnizorul, potrivit dispozițiilor punctului 7.1 din contract. 

 

11. Modificări ale contractului 

11.1. Derularea şi finalizarea contractului/ trebuie să se încadreze în perioada de 

implementare a contractului de finanţare, în limitele bugetare stabilite pentru proiectul 

transfrontalier  2SOFT/1.1/187 “Educatie pentru dezvoltarea abilitatilor in domeniile creative 

si productie de pe ambele parti ale Prutului”. 

Modificarea contractului/contractelor de achiziţii încheiate de Achizitor este permisă cu 

respectarea următoarelor condiţii: 

a. Parcurgerea procedurilor specifice în ceea ce priveşte transferurile bugetare. 

b. Modificările contractului/comenzii pot fi făcute doar în perioada de execuţie a contractului; 

c. Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului iniţial; 

d. Prin actul adiţional nu se pot face modificari care determină modificări ale descrierii 

serviciilor respective; 

e. Orice modificare care prelungeşte durata de execuţie a contractului trebuie făcută astfel 

încât implementarea şi plăţile finale să poată fi realizate înaintea expirării contractului de 

finanţare încheiat cu Autoritatea Contractanta. 

11.2. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 

contractante. 

 

Art. 12. Forța majoră 

12.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

12.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 

12.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

12.4 - (1) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte 

părți, în termen de cinci zile de la apariția cazului de forță majoră, producerea acesteia, 

prezentând în acest sens și avizul eliberat de autoritatea competentă în acest domeniu, precum 

și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor . 

2) Partea va trebui de asemenea să comunice celeilalte părți încetarea situației de forță majoră 

în termen de cinci zile de la această încetare. 

(3) În cazul în care nu respectă obligația de a notifica conform condițiilor și în termenele 

anterior menționate, începerea și terminarea forței majore, partea ca invocă forța majoră va 

suporta toate daunele cauzate celeilalte părți. 

12.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

13. Încetarea contractului 

Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 

a) la termen şi odată cu îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de părţile contractante; 

b) prin acordul părţilor, consemnat în scris printr-un act adiţional; 

c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau îşi execută necorespunzător 

obligaţiile contractuale. Rezilierea va opera de plin drept, fără nici o altă formalitate, fără a fi 

necesară punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti; 

 



Art. 14. Soluționarea litigiilor 

14.1 - Achizitorul și Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea contractului. 

14.2 - Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și Furnizorul nu 

reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 

să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România. 

 

Art. 15. Limba care guvernează contractul 

Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

Art. 16. Locul încheierii contractului 

Contractul va fi încheiat la sediul Str. Costache Negri nr.48. 

 

Art. 17. Comunicări 

15.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 

să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul 

primirii. 

17.2 - Comunicările între părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

 

Art. 18. Legea aplicabilă contractului 

Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

 

Părțile au înțeles să încheie azi ____01.2021 prezentul contract în 2 (două) exemplare 

originale, dintre care unul pentru Achizitor și unul pentru Furnizor, cele două exemplare ale 

formularului de contract fiind semnate și ștampilate de Furnzor și Achizitor pe fiecare pagină. 

 

 

ACHIZITOR,                                                                                FURNIZOR, 

Protopopiatul II Iasi                          ................................................ 

Protopop, 

Pr. Marius Daniel Profir 

 

 

 

 


