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CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE PRODUSE
Încheiat între:
Unitatea Protejată S.C. CORA PRINT S.R.L., cu sediul în Alba Iulia, str. Garii, nr.
4B, judeţul Alba, Cod de Inregistrare Fiscala RO 43372601, cont IBAN nr.
RO10BTRLRONCRT0578467901 deschis la Banca Transilvania Alba Iulia,
RO94TREZ0025069XXX010030 deschis la Trezoreria Alba Iulia, este abilitata să
funcţioneze ca Unitate Protejata conform AUTORIZAŢIEI nr. 37 din 11.02.2021
eliberata de A.N.D.P.D.C.A. şi este reprezentată legal de domnul Mosneag Virgiladministrator în calitate de VANZATOR
şi
1.2. _____________________________________________ _cu sediul în
_____________________ , str. ___________________________________,
nr.____ap_________ judetul __________________
CUI_____________________________Nr.Reg. Com. _________________________ cont
IBAN nr.
_______________________________________ deschis la
__________________________________ reprezentat de ________________________ ,
avand functia de ___________________ si calitatea de CUMPARATOR,
au convenit să încheie prezentul Contract vanzare cumparare produse, conform Legii
448/2006 completata si actualizata prin Hotararea 89/2010 si OUG 86/2008 care
reglementeaza activitatea persoanelor cu handicap privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, pentru domeniile de activitate avizate in Registrul Unitatilor
Protejate de catre A.N.D.P.D.C.A.

2. Obiectivul contractului
Obiectul contractului in constituie vanzarea respectiv cumpararea
produselor vanzatorului, in baza comenzilor cumparatorului, avand in vedere
ca vanzatorul are autorizate CAEN-urile :
1723- Fabricarea articolelor de papetarie ;
1812- Alte activitati de tiparire ;
1330 – Finisarea materialelor textile ;
1721- Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si
carton ;
2620- Fabricarea calculatoarelor si a aechipamentelor periferice ;
7733- Activitati de inchiriere si leasing de masini si echipamente de birou 9
inclusiv calculatoare).
2041-Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere
2042-Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta).
Art.3. Comanda
3.1. Comanda se va transmite prin e-mail sau fax si va cuprinde denumirea si cantitatea

de produse comandate si conditiile privind livrarea produselor.
3.2. Fiecare comanda va trebui confirmata de catre Unitatea Protejata S.C. CORA
PRINT S.R.L. in ceea ce priveste cantitatea, termenul de livrare, pretul si toate celelalte
conditii de livrare a produselor.
3.3 Plata facturilor se va face in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, prin
Ordin de Plata sau numerar.
3.4 Pentru produsele personalizate special pentru Client, se percepe plata integrala la
momentul eliberarii bonului de tipar pe baza facturii proforme.
Art.4.Termene si conditii de executare a serviciilor :
4.1 Termenul de livrare a produselor este cuprin intre 2 si 7 zile, termen care curge de la
data confirmarii comenzii.
4.2 Livrarea marfurilor sau a produselor va fi asigurata de Unitatea Protejata conform
intelegerilor dintre parti.
4.3 Unitatea Protejata S.C. CORA PRINT S.R.L va livra produsele in cantitatile pe care
le-a confirmat si va emite documente referitoare la marfuri : aviz de expeditie sau
factura.
4.4 Unitatea Proetjata nu raspunde pentru pentru intarzieri la livrarea produselor in cazul
in care intarzierile se datoreaza cazurilor de forta majora sau cazului fortuit.
4.5 In cazul in care produsele livrate prezinte deficiente calitative, furnizorul se obliga sa
inlocuiasca produsele neconforme, pe cheltuiala sa in termen de 3 zile de la
instiintarea beneficiarului.

5. Durata contractului:
5.1 Prezentul CONTRACT VANZARE CUMPARARE PRODUSE se încheie pe o
durată de un an de la data semnării. Contractul se prelungeşte de drept, cu aceeaşi
perioada, dacă niciuna dintre parţi nu notifică încetarea cu cel puţin 30 de zile înainte de
data expirării termenului pentru care a fost încheiat.
5.2 Oricand pe parcursul derularii contractului, oricare din parti poate denunta unilateral
prezentul contract cu un preaviz de 15 zile acordat in scris celeilale parti.
6. Responsabilitătile unitatii protejate autorizate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Unitatea Protejată autorizată are următoarele responsabilităţi:
Sa implice persoana cu handicap, partial sau integral, in activitatea de productie,
intermedieri sau furnizare de servicii din domeniul sau de competenta;
Sa puna la dispozitia partenerului, la solicitarea acestuia fisa de post a acesteia sau
documentul emis de conducatorul unitatii protejate autorizate care atesta propria
activitate a persoanei cu handicap ;
Sa furnizeze bunuri si servicii, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract ;
Sa raspunda solicitarilor beneficiarului in functie de necesitatile acestuia ;
Sa informeze beneficiarul, din timp, de eventualelor modificari aparute in oferta;
Sa respecte termenele de livrare convenite cu beneficiarul, precum si conditiile de
calitate stabilite.

7. Responsabilitatile autoritatii/institutiei publice/persoanei juridice, publice sau
private:
1. Sa plateasca facturile la termenul scadent. In cazul întarzierilor se percepe o
penalizare de 0,15 %/zi din valoarea sumei datorate si neachitate, iar incepand cu cea
de-a 31-a zi de intarziere, penalitati de 0,1% /zi de intarziere calculate la suma
datorata si neachitata. Valoarea sumelor datorate cu titlu de dobanda si penalitati va
putea depasi valoarea debitului initial;
2. Sa lanseze in timp util solicitarile de parteneriat, pe baza de comanda ;
3. Sa respecte conditiile prevazute in prezentul contract.
8. Alte Clauze
8.1. În cazul neînțelegerilor apărute, părțile vor alege calea amiabilă, în cazul eșecului
acestei proceduri, părțile pot apela la instanțele judecătorești competente.
8.2. Prezentul Contract de vânzare poate fi completat si/sau modificat prin încheierea de
acte aditionale asumate de ambii parteneri. Comunicarea trebuie făcută în scris.
8.3. Comunicarile între parti se fac în scris, prin poșta terestră sau posta electronica.

8.4. Prezentul Contract de vânzare nu are caracter exclusiv, partenerul beneficiar având
posibilitatea de a încheia și alte Acorduri de parteneriat cu alte Unități Protejate
Autorizate
9. Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal
1. Aspecte generale
În măsura în care Părțile prelucrează Date cu Caracter Personal în vederea executării
Contractului fiecare dintre acestea este răspunzătoare în mod independent de respectarea
cerințelor legale aplicabile pentru prelucrarea în mod legal a Datelor cu Caracter Personal
în contextul activităților sale desfășurate în vederea executării obligațiilor contractuale.
În cazul în care una dintre Părți divulgă orice Date cu Caracter Personal către cealaltă
Parte, altele decât cele necesare executării obligațiilor contractuale asumate, aceste Date
cu Caracter Personal vor fi șterse conform regulilor interne al Părții destinatare, iar Partea
destinatară nu își va asuma nicio răspundere pentru această prelucrare, orice divulgări
nedorite sau alte incidente fiind în responsabilitatea exclusivă a Părții care divulgă astfel
de Date cu Caracter Personal, care, de asemenea, va exonera de responsabilitate și va
despăgubi Partea destinatară pentru orice potențială daună.
În măsura în care oricare dintre Părți va acționa, în orice moment, în calitate de persoană
împuternicită pentru cealaltă Parte, în legătură cu Datele cu Caracter Personal prelucrate
în contextul executării obligațiilor contractuale, conform legislației aplicabile privind
protecția Datelor cu Caracter Personal, Părțile vor încheia un acord de Prelucrare a
Datelor cu Caracter Personal (în conformitate cu cerințele legale prevăzute la art. 28 din
Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal) sau un echivalent
al acestuia, pentru a asigura conformitatea cu cerințele legale cu privire la o astfel de
Prelucrare de Date cu Caracter Personal.
2. Transferul de Date cu Caracter Personal către terțe părți și/sau țări terțe
Dacă pe durata executării Contractului, Partea destinatară trebuie să transfere Date cu
Caracter Personal către terțe persoane, Partea destinatară va încheia un acord de
Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (în conformitate cu cerințele legale prevăzute în
art. 28 din Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal) sau un
echivalent al acestuia, în măsura în care aceste terțe părți acționează în calitate de
persoane împuternicite cu privire la respectivele Date cu Caracter Personal sau, va lua alte
măsuri necesare pentru a asigura conformitatea cu cerințele legale cu privire la o astfel de
Prelucrare de Date cu Caracter Personal.
Partea destinatară nu va transfera sau nu va prelucra niciun fel de Date cu Caracter
Personal în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European (SEE), fără a se
asigura în prealabil că orice contractant încheie și respectă Clauzele Contractuale
Standard (sau o altă clauză sau un alt acord care pot fi aprobate la anumite intervale de
timp de către Comisia Europeană) sau alte garanții sau o altă excepție, astfel cum acestea
sunt prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal
pentru aceste transferuri.

10. Declaratii si garantii
Fiecare parte contractanta declara si garanteaza urmatoarele :
(i) este o persoana juridica legal constituita si existand potrivit legii romane si are
autoritatea de a incheia si respecta prezentul contract si de a executa obligatiile rezultate
din acesta;
(ii) acest contract constituie o obligatie valabila si angajanta din punct de vedere legal
pentru parte;
(iii) semnarea prezentului contract, respectiv indeplinirea dispozitiilor prevazute in acesta
nu depind de acordul unei terte parti si nu sunt in contradictie cu dispozitiile unui act
administrativ, care contine obligatii pentru parte;
(iv) semnarea contractului nu reprezinta o incalcare a vreunei reglementari sau a unui act
administrativ al unei autoritati, care ar putea avea un impact negativ asupra perspectivelor
comerciale sau asupra conditiilor financiare sau care reduc posibilitatea de a respecta sau
indeplini de catre parte obligatiile sale contractuale;
(v) partile declara ca detin toate autorizatiile, aprobarile, avizele si permisele necesare
pentru a desfasura activitatile la care s-au angajat potrivit prezentului contract si vor
mentine valabilitatea acestora pe toata durata contractului;
(vi) persoanele semnatare ale prezentului contract sunt pe deplin imputernicite, in
conformitate cu legislatia din Romania in vigoare si cu actele constitutive/normele interne
ale acestora, sa semneze contractul si sa angajeze partile in acest raport juridic;
(vii) persoanele semnatare ale prezentului contract au citit contractul, au inteles continutul
sau si au fost de acord cu semnarea acestuia, in conditiile stipulate;
(viii) nu este in stare de insolvabilitate sau incapacitate de plata, in sensul prevederilor
dispozitiilor legale in vigoare.
Prezentul Contract de vanzare cumparare produse a fost încheiat astazi, ______________,
în 2 (două) exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare partener.
Unitatea Protejata
S.C. CORA PRINT S.R.L.
Adm. Mosneag Virgil

Beneficiar

