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CONTRACT  DE  FURNIZARE

      In temeiul Legii nr. 98 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare si a
Hotaririi nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  referitoare la
atribuirea  contractului  de  achizitie  publica/acordului  cadru  din  Legea  nr.98/2016  privind  achizitiile
publice cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii, intre:

1. PARTILE CONTRACTANTE  

POLITIA LOCALA PIATRA-NEAMT cu sediul în Piatra-Neamt, Str. Aleea Viforului, nr. 14, bloc
D1,  parter,  jud.  Neamt,  cont  IBAN  nr.  deschis  la  Trezoreria  municipiului  Piatra  Neamt,  cod
fiscal, telefon  0233/231300  şi  fax  nr.  0233/231300,  e-mail  corespondenta
politialocalapiatraneamt@gmail.com reprezentata prin PANCU EUGEN in functia de Director executiv,
in calitate de achizitor  pe de o parte
Si
TRICOTUR CONF SRL cu sediul in Piatra Neamt , str. Maratei, nr. 116, bl. B11, sc. B,judetul Neamt,
cont IBAN deschis la Trezoreria municipiului Piatra Neamt, cod fiscal , telefon , e-mail corespondenta
tricoturconf@yahoo.com reprezentata  de  TURTICA  MIHAI,  avind   functia  de  Administrator  –  in
calitate de furnizor, pe de alta parte.

2. DEFINITII   
2.1 In prezentul contract urmatorii termenii vor fi interpretati astfel:        
a) Contract –prezentul contract si toate anexele sale;
b) Achizitor si furnizor – partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
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c) Pretul  contractului  – pretul  platibil  prestatorului  de  catre  achizitorul  beneficiar,  in  baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) Servicii – activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
e)       Forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greselii sau
vinei  acestora,  care  nu  putea  fi  prevăzut  la  momentul  încheierii  contractului  şi  care  face  imposibila
executarea  şi,  respectiv,  îndeplinirea  contractului;  sunt  considerate  asemenea  evenimente:  razboaie,
revoluţii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apărute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa.  Nu este considerat forta 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;
f) Zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

INTERPRETARE
2.2 In prezentul  contract,  cu exceptia  unei  prevederi  contrare,  cuvintele  la  forma singular  include
forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.3  Termenul “zi” ori “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI  
3.1 Obiectul  contractului  îl  reprezintă  FURNIZARE  CAMASA  MANECA  SCURTA
DAMA/BARBATI  în  perioada  convenită  şi  în  conformitate  cu obligaţiile  asumate  în  oferta  tehnică,
propunerea financiară şi prin prezentul contract. 
4.2.  Achizitorul  se  obligă  să  achiziţioneze,  respectiv  să  cumpere  şi  să  plătească  preţul  convenit  în
prezentul contract.

4. PRETUL CONTRACTULUI
4.1 Pretul convenit pentru furnizarea si livrarea produselor este de 7.705 lei, la care se adauga TVA in
valoare de 1.463,95 lei, respectiv 9.168,95 lei cu TVA.

             
Nr.
Crt. Denumire articol Descriere Cantitate

Pret
unitar Pret total

1. Camasa maneca  scurta 
dama

 confecţioneată din ţesătură tip 
bumbac (poplin sau tercot) de 
culoare bleu, închisă la gât şi 
încheiată cu 5 nasturi; 

11 115 1.265

2. Camasa maneca scurta 
barbati

 confecţioneată din ţesătură tip 
bumbac (poplin sau tercot) de 
culoare bleu, închisă la gât şi 
încheiată cu 5 nasturi; 

56 115     6.440

  4.2  Valoarea  totala  a  contactului  cuprinde :  pretul  produselor,  ambalare,  transport,  incarcare  si
descarcare la locul indicat de beneficiar.
  4.3 Pretul contractului este ferm si nu se actualizeaza.
5.PLATA PRESTATIEI
5.1    Plata produselor livrate se va face prin virament bancar  in contul  mentionat, in termen de 30 zile de
la primirea facturii. Beneficiarul va face plata produselor numai pe baza facturilor emise si receptionate si
a procesului verbal de receptie a produselor, insotite, dupa caz de certificatele de garantie si conformitate
corespunzatoare.

2



6.DURATA CONTRACTULUI  
6.1 Prezentul contract  produce efecte  de la data semnarii  lui  si  pana la expirarea perioadei  de

garantie a produselor livrate.

7.EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1.Contractul de furnizare intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părţi.

8.DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1.Documentele contractului sunt:
- Oferta tehnica si financiara din catalogul electronic SICAP  DA 30855720 

9.OBLIGATIILE PRESTATORULUI
9.1.  Furnizorul  are  obligaţia  de  a  furniza  produsele  prevăzute  în  contract  cu  profesionalismul  şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, la standardele prezentate în propunerea sa tehnică, în
conformitate cu prevederile prezentului contract,  în termenul maxim de 20 zile lucratoare de la data
aceptarii achizitiei initiate din Catalogul electronic SIAP.
9.2. Nu  se  admit  neconcordanţe  între  produsele  furnizate  si  prevederile  contractului,  in  caz  contrar
devenind incidente prevederile art. 12.
9.3 Furnizorul  raspunde  pe  toata  perioada  de  garantie  pentru  calitatea  produselor  livrate,  in  caz  de
disfunctionalitati urmand sa se aplica prevederile art. 15.3 - 15.5. 

10.OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
10.1 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie furnizorului informaţii pe care acesta le-a cerut şi pe
care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
10.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 30 zile de la data
recepţiei a produselor şi în baza facturii emise de către furnizor.
11.SACTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin
contract,  atunci  Beneficiarul  are  dreptul  de  a  deduce,  ca  penalități,  o  sumă  echivalentă  cu  o  cotă
procentuală de 0,01% pe zi de întârziere din prețul contractului până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.2. În cazul în care Beneficiarul nu își onorează obligațiile în termenul prevăzut la punctul 10.2 în mod
culpabil,  atunci  acestuia  îi  revine  obligația  de  a  plăti,  cu  titlul  de  dobândă  penalizatoare,  o  cotă
procentuală de 0,01% pe zi de întârziere din prețul contractului până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor,
fara a putea depasi cuantumul majorarilor suma datorata.

11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti , in mod culpabil,
da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului si de a
pretinde daune-interese.

11.4 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul , printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului  ,  fara  nicio  compensatie  ,  daca  acesta  din  urma  da  faliment  ,  cu  conditia   ca  aceasta
denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator .In acest
caz  ,  prestatorul  are  dreptul  de  a  pretinde  numai  plata  corespunzatoare  pentru  partea  din  contract
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

11.5 Cheltuielile pentru recuperarea creantei , conform art.9 din Legea nr.72/2013.

11.6 Daunele –interese suplimentare , conform art.10.1 din Legea nr.72/2013.
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12.RECEPTIE, INSPECTII SI TESTE 

12.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din propunerea tehnică.
12.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract, iar achizitorul are
obligaţia  de a notifica,  în scris,  furnizorului,  identitatea reprezentanţilor  săi  împuterniciţi  pentru acest
scop. 
12.3. Recepţiile  (calitative)  se  vor  face  la  destinaţia  finală  a  produselor  de  către  reprezentantul
achizitorului.
12.4.  Dacă vreunul din produsele receptionate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl
respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:           

a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.  

12.5.  Dreptul achizitorului de a recepționa și dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat
datorită  faptului  că  produsele  au  fost  inspectate  şi  testate  de  furnizor,  cu  sau  fără  participarea  unui
reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

13.AMBALARE SI MARCARE 
13.1.  (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la
precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să
ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul,
distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate
punctele de tranzit.

14.LIVRAREA SI DOCUMENTELE CARE INSOTESC PRODUSELE
14.1.  Termenul de livrare a produselor la sediul achizitorului este de maxim de 20 zile lucratoare de la
data aceptarii achizitiei initiate din Catalogul electronic SEAP.
14.2.  (1) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:
                   - factura fiscală,
                   - certificate de garantie
                   - certificate  de conformitate.
14.3.  Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după
recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de
furnizor pentru livrare.
14.4.  Livrarea  produselor  se  consideră  încheiată  în  momentul  în  care  sunt  îndeplinite  prevederile
clauzelor de recepţie a produselor. 

15. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA PRODUSELOR
15.1. Furnizorul  va garanta că produsele  furnizate  vor face faţă  purtării  zilnice în condiţii  normale -
materialele din care se confecţionează acestea trebuie să prezinte rezistenţă la rupere (inclusiv cusăturile),
la  spălare,  la  şifonare,  să  nu  se  decoloreze,  precum  şi  faptul  că  trebuie  să  îşi  păstreze  forma  şi
dimensiunile în toată perioada de garanţie acordată de furnizor.De asemenea, furnizorul  are  obligaţia de
a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea  niciun defect ca urmare a materialelor sau
manoperei sau oricărei  alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului  şi că acestea vor funcţiona în condiţii
normale de funcţionare.
15.2. Având în vedere perioada de uzură maximă,  a produselor ce fac obiectul  achiziţiei,  impuse de
legislaţia în vigoare, se impune ca perioada de garanţie a produselor oferite să fie deminim 6 luni, în
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condiţii  de utilizare  normală,  începând cu data  recepţiei  efectuate  după livrarea  acestora la destinaţia
finală. 
15.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat ce constata ,furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie cu privire la produse inlauntrul termenului de garantie.
15.4. La primirea unei astfel  de notificări,  furnizorul are obligaţia  de a remedia defecţiunea sau de a
înlocui produsul în termen maxim de 15 zile, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în
timpul  perioadei  de  valabilitate,  le  înlocuiesc  pe  cele  defecte  beneficiază  de  o  nouă  perioadă  de
valabilitate care curge de la data înlocuirii produsului. 
15.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită la
punctul 15.4, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi
fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin
contract.

16. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
16.1. Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt
cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract, nefiind permisa ajustarea pretului.

17.FORTA MAJORA
17.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
17.2 Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen si / sau de executarea în

mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract,
dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră,
aşa cum este definită de lege. (Codul Civil art.1351 alin.2)

17.3 Partea care invocă evenimentul de forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen
de 5 zile lucratoare, producerea evenimentului, chiar si atunci cand acesta a fost stabilit de autoritatile
statului competente. Partea care invoca forta majora va arata prin notificare in ce mod evenimentul de
forta majora o impiedica sa desfasoare total sau partial  activitatea si va lua toate măsurile posibile în
vederea limitării consecinţelor lui.

17.4 Evenimentul de forta majora invocat nu va prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la
aparitia acestuia.

17.5  Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 3 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea deplina a prezentului contract, fara ca
vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune interese.

 18. RESPONSABILITATI LEGALE
18.1 Fiecare parte isi asuma obligatia de a pastra, de a trata drept confidentiala si de a nu divulga unei
terte  parti  pe durata  Contractului  si  timp de cinci  ani  de la expirarea  acestui  Contract,  informatiile
referitoare  la  secrete  comerciale,  de  afaceri,  intelegandu-se  prin  acestea,  toate  informatiile,  datele,
documentele si materialele legate de activitatea firmei, de care partenerii de afaceri iau cunostinta pe
parcursul derularii contractului. Partile se obliga sa se asigure ca toate aceste informatii sunt pastrate in
conditii  de  stricta  confidentialitate  si  folosite  doar  in  conformitate  cu  scopul  pentru  care  au  fost
comunicate. Totusi nimic in acest contract nu va opera astfel incat sa impiedice indeplinirea obligatiilor
contractuale a oricarei parti fata de cealalta.
18.2. Prestatorul declara ca este de acord cu postarea pe site-ul propriu al beneficiarului a contractului,
pentru asigurarea transparentei reglementate prin H.C.L. nr. 28/25.02.2021 privind unele masuri pentru
asigurarea  transparentei  institutionale  pe  paginile  de  internet  al  municipiului  Piatra  Neamt,  ale
institutiilor si serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamt,
precum si ale intreprinderilor publice - societati comerciale la care municipiul este actionar majoritar.
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19.PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL             
19.1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția
datelor cu caracter personal.
19.2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui
operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date
cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.
Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:
       - capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul
informațiilor personale;
       - informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72
ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de  24 ore de la momentul în care o astfel  de încălcare a
securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia;
       - îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679
/ 2016.
19.3. Părțile  pot utiliza datele  personale ale  semnatarilor  în  limita  contractului  pe care îl  au încheiat,
acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord
separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale
prelucrate  prin  contract  este  limitată  la  perioada  corespondentă  realizării  obiectului  principal  al
contractului.
19.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe
părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părtile vor lua toate
măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această
clauză:
       - vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care
sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
       - vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;
       - se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces
numai la  datele  la  care  au Drept  de acces  și  că datele  cu caracter  personal  nu pot  fi  citite,  copiate,
modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;
       - se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără
autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească
către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de
transmitere a datelor;
       - se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau
eliminate
datele cu caracter personal în / din sistemele de prelucrare a datelor;
       - se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt
prelucrate strict în conformitate cu prezentul contract incheiat între Părți;
       - se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidental;
       - se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separate;
       - partile vor respecta confidentialitatea datelor cu caracter personal si se va semna suplimentar un
contract de confidentialitate a datelor cu caracter personal.
20. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
20.1. Achizitorul si Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului. 
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20.2. Daca, dupa 5 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Furnizorul nu reusesc sa rezolve in
mod  amiabil  o  divergenta  contractuala,  fiecare  poate  solicita  ca  disputa  sa  se  solutioneze  de  catre
instantele judecatoresti din municipiul Piatra Neamt.

21. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
21.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

22. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prevederile contractului pot fi completate cu prevederile Codului Civil.
Prevederile care nu au obiect , se considera neaplicabile.
       
23.   CLAUZE FINALE
23.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
23.2. Prezentul contract, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea ,
anterioara sau ulterioara incheierii lui.
23.3 Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2(doua) exemplare, astazi 21.06.2022 cate unul
pentru fiecare parte.

                

     ACHIZITOR,                                                                                                               FURNIZOR,
POLITIA LOCALA PIATRA NEAMT                                                      TRICOTUR CONF SRL
DIRECTOR EXECUTIV                                                                                         Administrator,
         Pancu Eugen                                                                                                     Turtica Mihai  

                                                                                                                                  CONTABIL SEF 
COMP.CONTABILITATE,ACHIZITII PUBLICE SI LOGISTICA

Vizat CFP,                                         Achizitii Publice
                                                          Iacoboaiea Alina

          

AVIZAT,
CONSILIER JURIDIC,
         Rusu Costel
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