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Contract de furnizare 
 

nr._____/___________ 
 
 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind Achiziţiile publice și a Hotărârii 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, s-a încheiat prezentul 
contract de furnizare de produse, 

 
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 6, adresa Şos. Orhideelor nr.2d 

Sector 6, Bucureşti, cod fiscal 17314075, Cont trezorerie RO73TREZ70621G430900XXXX deschis la 
Trezoreria Sector 6, reprezentată legal prin Director General ............. în calitate de achizitor, pe de o 
parte 

şi  
S.C. IASMIN IMPEX SRL cu sediul în Brașov, str. Ceferiștilor, nr. 69, telefon ............., e-mail 

..............., număr de înmatriculare J8/2318/1991, cod fiscal RO1133072, cont 
RO58TREZ1315069XXX17521 deschis la Trezoreria Brașov,  reprezentată prin..............., având funcţia 
de Administrator, în calitate de furnizor, pe de altă parte. 

 
2. Definiţii  
2.1  În prezentul contract următorii termeni vor fi interpreţaţi 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 activitaţi 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 cand prin 
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esentială 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 şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului. 
g. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. date cu caracter personal - înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau 
identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, 
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un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente 
specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 
i. prelucrare - înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter 
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace 
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau 
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la 
dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea; 
j. forţă majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, 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. Nu este considerat fortă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, sau care ar face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
k. zi - zi calendaristică;  
 
3. Interpretare 
3.1 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. 
3.2 Termenul “zi”sau ”zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. 
 
4. Obiectul contractului   
4.1  Obiectul contractului îl constituie livrarea de către furnizor a produselor specificate în Anexa nr.1 a 
prezentului contract, Cod CPV 35811200-4 Uniforme de poliție TRICOU – 80 bucăți. 
 
5. Preţul contractului 
5.1  Preţul contractului este de 3.199,20 lei fără TVA, respectiv preţul produselor livrate conform 
Anexei nr.1 la prezentul contract, la care se adaugă T.V.A. în sumă de 607,85 lei. 
5.2  Plata produselor se va efectua în lei, prin ordin de plată prin trezorerie în termen de 30 de zile de la 
data încheierii recepției produselor.  
 
6. Durata contractului 
6.1  Durata prezentului contract este de 30 de zile, începând de la data de semnării prezentului contract 
și poate fi modificată prin act adițional. 
6.2  Prezentul contract încetează la împlinirea termenului prevăzut la art.6.1. 
 
7. Executarea contractului 
7.1  Executarea contractului începe la data semnării prezentului contract. 
 
8. Documentele contractului 
8.1   Documentele contractului sunt :   

a) referat de necesitate însoțit de documentația descriptivă cu nr. A22583/22.09.2021; 
b) anunț de publicitate nr. ADV1240952/23.09.2021; 
c) oferta tehnică și financiară nr. A23713/30.09.2021; 
d) nota justificativă nr A24879/11.10.2021; 
e) Anexa nr.1- Tabel cantități și mărimi și Anexa 2 – Tabel garanții. 
  

 
 
 



9.  Obligaţiile furnizorului 
9.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi performanţele prezentate în propunerea 
tehnică și conform mostrei depuse. La livrare, produsele vor fi însoţite de certificatele de calitate, 
garanţie, conformitate, conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenul prevăzut la art. 6.1.  
9.3  Furnizorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; 

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încalcare rezultă din respectarea documentației descriptive întocmite de către achizitor. 

9.4  Furnizorul se obligă să păstreze confidenţialitatea informaţiilor cu caracter personal sau cu regim 
special specifice activităţii achizitorului şi să nu le utilizeze în alte scopuri decât cele prevăzute în 
prezentul contract. 
 
10.  Obligaţiile achizitorului 
10.1  Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit, la sediul acestuia din Şos. 
Orhideelor nr.2d, Sector 6, Bucureşti. 
10.2  Achizitorul se obligă să platească preţul produselor către furnizor în termen de 30 de zile de la data 
încheierii recepției produselor. 
 
11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate 
prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe fiecare zi de întârziere, aplicată la valoarea produselor 
nelivrate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Valoarea penalităţilor nu poate depăşi valoarea 
produselor furnizate. 
11.2 Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 9.1 atrage rezilierea prezentului contract, achizitorul 
având obligația la plata doar a valorii produselor livrate și acceptate de către achizitor ca fiind conforme. 
11.3 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la clauza 10.2, atunci 
furnizorul poate percepe ca penalităţi de întârziere, o suma echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe 
zi de întârziere, calculată la valoarea rămasă de achitat din facturile acceptate la plată. Totalul 
penalităţilor de întârziere în decontare nu poate depăşi suma asupra căreia sunt calculate. 
11.4  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, făra nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca aceasta renunţare 
să nu prejudicieze sau să nu 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 
pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 
11.5  Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare în cel mult 10 zile de 
la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc 
la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi 
contrară interesului public. 
11.6 În cazul prevăzut la clauza 11.4, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 
 
12. Recepţie, inspecţii şi teste 
12.1 Achizitorul sau reprezentantul său are obligația de a inspecta şi poate testa produsele pentru a 
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din documentația descriptivă și cu mostra despusă. 
12.2 Dacă vreunul din produsele inspectate şi/sau testate, nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are 
dreptul să îl respingă iar furnizorul în termen de maxim 10 zile, are obligaţia, fără a modifica preţul 
contractului: 



a) de a înlocui produsul/produsele refuzate, sau 
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor tehnice. 
12.3 Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.12.2 atrage după sine rezilierea în condițiile art.19 din 
prezentul contract. 
12.4 În cazul în care 50% sau peste 50% din cantitatea livrată nu corespunde cerințelor documentației 
descriptive, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a rezilia contractul fără a plăti factura aferentă 
produselor livrate. 
12.5  Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, 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 livrarii acestora la destinaţia finală.  
12.6 Prevederile clauzelor 12.1-12.3. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau 
altor obligaţii prevăzute în contract.  
 
13. Ambalare şi marcare 
13.1 Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la 
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la 
precipitaţiile care ar putea sa apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să 
ajungă în bună stare la destinaţia finală. 
13.2  Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict 
cerinţele special prevăzute în contract şi anexele acestuia, inclusiv cerinţele suplimentare.  
13.3 Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei 
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) trebuie să respecte prevederile art.24 din Legea 249/2015 
și rămân în proprietatea achizitorului. 
 
14.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
14.1  Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor respectând 
termenul de livrare. 
14.2   Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele: 

- factura fiscală 
- certificate de garanţie/calitate/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 recepţia produselor.  
 
15. Perioada de garanţie acordată produselor 
15.1 Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite şi 
încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, furnizorul 
are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a 
proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul e cerut în 
mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor putea 
fi utilizate în condiţii normale de folosinţă. 
15.2 Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea prevăzută în Anexa nr.2. 
Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea acestora la destinaţia 
finală. 
15.3  Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce 
apare în conformitate cu această garanţie. 
15.4  La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a 
înlocui produsul în termen de 5 zile, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul 



perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care 
curge de la data înlocuirii produsului.  
15.5  Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, 
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici 
un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fată de furnizor prin contract. 
 
16. Ajustarea preţului contractului 
16.1 Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plătile datorate de achizitor furnizorului sunt 
ferme şi sunt cele declarate în oferta financiară. 
 
17. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
17.1 Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada prezentată în art. 6.1. 
17.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare, atunci acesta 
are obligaţia de a notifica achizitorul despre acest aspect în interiorul termenului prevăzut la art.6.1.; 
modificarea datei de furnizare asumate se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
17.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu prelungirea termenului de livrare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului, cu notificare prealabilă, de a solicita 
penalităţi furnizorului, în cotă procentuală de 0,1 % pe fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor. 
 
18. Amendamente  
18.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează 
interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
19. Rezilierea contractului 
19.1 Nerespectarea obligațiilor prevăzute la 9.1 și 12.2 dă dreptul părţii lezate de a considera contractul 
reziliat de drept fără alte formalităţi şi fără punerea în întârziere și fără dreptul de a pretinde plata de 
daune-interese, până la acoperirea prejudiciului suferit, la valori demonstrate cu documente. 
 
20.Încetarea contractului 
20.1. Încetarea  prezentului contract intervine în următoarele condiţii: 

a. la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, 
b. prin denunţare unilaterală; 
c. în cazul în care operează rezilierea; 
d. la data la care împotriva furnizorului a fost declanşată procedura prevăzută de Legea nr. 

85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca acesta sa  nu prejudicieze 
sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire al achizitorului.  

 
21. Fortă majoră 
21.1  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3 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. 
21.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 
maxim 5 zile de la apariţia acesteia şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care stau 
la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor. 
21.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de o lună, 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. 



 
22. Soluţionarea litigiilor 
22.1 Achizitorul şi furnizorul 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. 
22.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve 
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 
instanţele judecătoreşti din România. 
 
23. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
23.1 Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării prezentului 
Contract cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materie de protecția datelor (principiul 
legalității, echității, transparenței, exactității, responsabilității, limitării legate de scop și de stocare). În 
sensul dispozițiilor prezentului Contract, datele care fac obiectul prelucrării se pot referi la: nume, 
prenume, funcție, adresă de e-mail, număr de telefon, date necesare emiterii facturii fiscale conform 
legislației în vigoare.  
23.2 Scopul prelucrării datelor este reprezentat de executarea dispozițiilor prezentului Contract. 
Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care Părțile convin în mod expres 
sau există o obligație legală care dă dreptul Părții să prelucreze datele. 
23.3 Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre acestea 
garantează că accesul la datele care fac obiectul prelucrării va fi permis doar angajaților responsabili de 
respectiva relație contractuală. 
23.4 Fiecare dintre Părți se obligă să implementeze măsuri rezonabile de siguranță fizică, tehnică și 
administrativă astfel încât să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea inadecvată, accesul 
neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. În eventualitatea unui 
incident privind protecția datelor, fiecare dintre Părți trebuie să notifice celeilalte acest lucru în termen 
de 24 de ore. 
23.5 Oricare dintre Părți se obligă să nu comunice datele personale transmise de cealaltă Parte către 
orice terț cu următoarele excepții (i) există temei legal sau (ii) există temei contractual și Partea și-a 
exprimat acordul. 
23.6 La încetarea relației contractuale Părțile se obligă să înceteze prelucrarea datelor cu caracter 
personal, cu excepția cazurilor în care (i) o obligație legală impune prelucrarea în continuare sau (ii) 
exercitarea unor drepturi în instanță și/sau în față autorităților statului cu atribuții de control, situații în 
care Părțile vor fi ținute în continuare la respectarea confidențialității. 

24. Limba care guvernează contractul 
24.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
25. Comunicări 
25.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 
în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 
25.2  Comunicările între părti se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
 
 
 
 
 



26. Legea aplicabilă contractului 
26.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Clauzele prezentului contract se completează cu reglementarile privind achizitiile publice, ale legislatiei 
civile sau comerciale aplicabile. 
 

Părţile au înteles să încheie azi 20.10.2021 prezentul contract în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte.     
 
 
 

                    ACHIZITOR, 
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 
                 Director General 
 
 
 
          Director General Adjunct 
 
 
         Vizat CFP 
 
 
 
         Vizat  Serviciul Juridic 
 
 
 
              Director Executiv 
                
 
 
 
                    Verificat 
              Șef S.A.P.U.C.A.P  
 
                          
                    Întocmit 
                Consilier A.P. 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FURNIZOR, 
                     SC IASMIN IMPEX SRL    
                               Administrator 
 



                            
Anexa nr.1  CANTITĂȚI ȘI MĂRIMI 
 

                  
           TABEL CANTITĂȚI ȘI MĂRIMI TRICOU 

 
 

MĂRIME CANTITATE 
38/II 2 
40/II 10 
44/I 6 
46/I 10 
48/I 14 
50/I 10 
52/I 12 
54/I 8 
56/I 6 
58/I 2 

 

                 
            TOTAL  - 80 bucăți    

 
 

                             ACHIZITOR,                                         
     Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 
                            Director General 
                               

                              FURNIZOR, 
SC IASMIN IMPEX SRL 

Administrator 
 

                      
  
 
 
                           
                                
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 GARANȚII 
 
 
 

TABEL GARANȚII TRICOU 
 
 

Atricole uniforme de poliție  Perioada de garanție 
TRICOU 12 luni 

 
 

                             ACHIZITOR,                                         
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 

                            Director General 
 

                              FURNIZOR, 
SC IASMIN IMPEX SRL 

Administrator 
 

 


