CONTRACT FURNIZARE
Nr. 111/25.07.2022
1. Părți contractante:
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 cu sediul in București, B-dul
Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Tel: 031 9440; Fax: 031 9460, cod fiscal 4602068, cont nr.
RO02TREZ70124670220XXXXX deschis la Trezoreria Sector 1, fiind reprezentată prin
Director General – Sorina Oancea și Șef Serviciu Contabilitate-Buget- Dragoș Rizea, în calitate
de achizitor, pe de o parte
Şi
S.C. PYF PRODUCTION SRL, cu sediul în Craiova, jud. Dolj, str. Luminitei, nr. 28, având
cod unic de înregistrare RO5468992, cont nr. RO38TREZ2915069XXX002529 deschis la
Trezoreria Craiova, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J16/704/1994
reprezentată prin Administrator – Pislaru Tatiana, email: info@pyfprod.ro office@pyfprod.ro ,
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 conform
garanţiei comerciale a produselor şi a prezentului 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 şi serviciilor poate fi distinctă de
naţionalitatea Furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. 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, greve, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale,
restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, grevă enumerarea nefiind exhaustivă ci
enunciativă. Nu este considerat forță 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;
i. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;

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.
4. Obiectul contractului
4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze echipamente de protecție, pentru Administrația Domeniului
Public Sector 1, în conformitate cu obligaţiile asumate de Furnizor prin oferta comerciala și
caietul de sarcini, reglementările legale în vigoare şi prezentul contract, precum şi în termenul
stabilit prin prezentul contract.
4.2 Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească Furnizorului
produsele furnizate, din bugetul autorităţii contractante, prin OP în contul de trezorerie al
Furnizorului, în maxim 30 de zile de la emiterea facturilor de către Furnizor și de la semnarea
Procesului-verbal de recepție calitativă și cantitativă.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de către Achizitor, este
de 10.879,00 lei fara T.V.A., la care se adaugă TVA în valoare de 2.067,01 lei, rezultând suma
de 12.946,01 lei cu TVA.
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract începe de la data semnării și încetează în 30 zile.
7. Executarea contractului
Executarea contractului începe odată cu semnarea acestuia de către ambele părţi.
8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
− oferta comercială,
− caietul de sarcini.
8.2 În cazul in care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite produse
furnizate sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, acestea vor
fi restituite de către Achizitor, furnizorului, care are obligația de a le înlocui cu unele care să
corespundă solicitărilor stipulate în caietul de sarcini.
9. Obligaţiile Furnizorului
9.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate
în caietul de sarcini/oferta comercială și să monteze produsele în locațiile specificate de achizitor.
9.2 Furnizorul se obligă să livreze produsele în termen de maxim 15 zile de la data încheierii
contractului. De asemenea, Furnizorul se obligă să emită factura aferentă produselor după
livrarea/recepţia şi va fi înmânată Achizitorului conform art. 14.3 din prezentul contract.
9.3 Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

i)

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, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea ofertei înaintate de Furnizor în conformitate cu
cerinţele caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.
10. Obligaţiile Achizitorului
10.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
10.2 Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului produsele furnizate, din bugetul autorităţii
contractante, prin OP, în contul de trezorerie al Furnizorului, în maxim 30 de zile de la emiterea
facturilor de către Furnizor și semnarea Procesului-verbal de recepție calitativă și cantitativă.

-

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1.
În cazul în care din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a calcula ca penalități, o suma echivalentă
cu o cota procentuala de 0.01% din valoarea obligațiilor neîndeplinite, pe zi de întârziere, până
la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, valoarea totală a penalităților neputând depăși valoarea
asupra căreia sunt calculate.
11.2.
În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu
0,01% din plata neefectuată dar nu mai mult de 10% din valoarea neachitată.
11.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata
de daune-interese.
11.4 Fără a aduce atingere dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptul autorității
contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în
conformitate cu dreptul comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral
contractul în perioada de valabilitatea acestuia, in una din următoarele situații:
contractul se află, la momentul atribuirii contractului, în una din situațiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016
contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare
gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o
decizie a Curții de Justiție a UE.
12. Recepţie, inspecţii şi teste
12.1 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
12.2 Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a
produselor, respectiv în București, sector 1, Bd. Poligrafiei, nr.4 şi va consta în:
a) recepţia cantitativă presupune identificarea fizică a produselor furnizate dacă sunt identice cu
cele specificate în caietul de sarcini;
b) recepţia cantitativă şi calitativă se va finaliza cu încheierea de procese verbale.
12.3 Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, Achizitorul
are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului
de a înlocui produsele refuzate, numai în cazul în care nu există soluţie tehnică de reparaţie (de
aducere la conformitate);

12.4 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 livrării acestora la destinaţia finală.
12.5 Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea
sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
13. Începere, finalizare, intarzieri, sistare
13.1 (1) Furnizorul are obligatia de a incepe executarea contractului odata cu semnarea
contractului de furnizare de catre ambele parti.
(2) in cazul in care furnizorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului. partile vor stabili de comun acord:
- prelungirea perioadei de furnizare a produselor, si
- totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul care se vor adauga la pretul contractului.
13.2 In cazul in care:
- din motive de intarziere care nu se datoreaza furnizorului, sau
- alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului
de catre furnizor, indreptateste furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a
produselor sau oricarei faza a acestora, atunci partile vor revizui de comun acord perioada de
furnizare si vor semna un act aditional.
13.3 Daca pe parcursul contractului, furnizorul nu respecta graficul de furnizare, acesta are
obligatia de a notifica acest lucru. in timp util, achizitorului. Modificarea datei perioadelor de
furnizare asumate in graficul de furnizare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
13.4 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare,
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati
furnizorului.
14. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
14.1 Furnizorul are obligaţia de a livra produsele, pe cheltuiala acestuia, în București, Sector
1, Bd. Poligrafiei, nr.4, respectând termenul de livrare convenit (15 zile de la data
încheierii contractului).
14.2 La expedierea produselor, Furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât
Achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numărul contractului,
descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
14.3 Furnizorul va transmite Achizitorului următoarele documente care însoţesc produsele:
a)
factura fiscala;
b)
dispoziția de livrare
c)
certificate de garanţie;
d)
certificat de conformitate;
e)
alte documente, dupa caz.
14.4 Certificarea de către Achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face
după recepţie, prin semnarea de primire de către comisia de recepţie a procesului-verbal de
recepţie.
14.5 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor recepţia produselor.

15. Asigurări și Servicii
15.1 Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de
termenul comercial de livrare convenit.
15.2 Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, Furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile
accesorii furnizării produselor, respectiv transportul în București, Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1,
fără a modifica preţul contractului.
16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi
structura materialelor. De asemenea, Furnizorul are obligaţia de a garanta ca 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 funcţiona în
condiţii normale de funcţionare.
16.2 Perioada de garanţie acordată produselor de către Furnizor este de 24 luni. Perioadele de
garanţie acordate produselor încep cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora
la destinaţia finală.
16.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
16.4 La primirea unei astfel de notificări, dacă defecţiunea face obiectul garanţiei, lucrările de
reparaţii şi înlocuirea pieselor defecte este gratuită, Furnizorul având obligaţia de a înlocui
produsul (dacă nu există soluţie tehnică de reparaţie) în perioada convenită, fără costuri
suplimentare pentru Achizitor.
16.5 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 faţă de
Furnizor prin contract.
16.6 Constatarea defecţiunilor se va efectua la sediul reparatorilor autorizaţi în prezenţa
delegatului autorizat al Achizitorului.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1 Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor către
Furnizor sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 Preţul contractului este ferm şi nemodificabil pe toată durata de derulare a contractului.
18. Amendamente
18.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1 Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada convenită,
respectiv termenul de livrare.

19.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Furnizorul nu respectă termenul de livrare sau
de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica Achizitorul cu cel puţin 5 zile înainte.
Modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate prin termenul de livrare se face cu acordul
părţilor, prin act adiţional.
19.3 În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi
Furnizorului.
20. Forţa majoră
20.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 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.
20.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
20.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 2 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.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1 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.
21.2 Dacă, după 30 de 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 competente din România.
22. Încetarea contractului
22.1. Prezentul contract de furnizare va inceta automat daca in termen de 10 zile de la data
semnarii contractului de furnizare, furnizorul nu a demarat furnizarea produselor in cauza.
22.2 Prezentul contract de furnizare va inceta automat daca nu a generat nicio plata in perioada
convenita de parti de la semnarea sa (respectiv 10 de zile de la data emiterii facturilor de către
Furnizor și de la semnarea Procesului-verbal de recepție calitativă și cantitativă). Încetarea va
opera de drept, fara necesitatea vreunei formalitati sau interventia autoritatilor sau a instantei de
judecata.
22.3 Suplimentar fata de cauzele de incetare definite anterior, poate rezilia prezentul contract de
furnizare cu efecte de jure dupa acordarea unui preaviz de 10 zile furnizorului. Fara necesitatea
unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante dc judecata, in oricare dintre
situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:
(1) furnizorul nu furnizeaza produse1e conform cu prevederilor prezentului contract,
(2) furnizorul nu se conformeaza intr-o perioada de cel mult 10 zile notificarii emise de catre
achizitor care ii solicita remedierea executarilor necorespunzatoare si la timp a furnizarii
produselor,

(3) furnizorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba
pe care achizitoru1 o poate justifica,
(4) impotriva furnizorului a fost pronuntata o hotarare avand autotitate de lucru judecat cu privire
la frauda, coruptie, implicate intr-o organizație criminală sau orice alta activitate ilegala, dauna
intereselor financiare ale CE,
(5) în cadrul unei alte proceduri de achiziție sau procedura de acordare a unei finantari din bugetul
CE, furnizorul a fost declarat culpabil de incalcarea grava a contractuiui ca rezultat al
neexecutarii sale contractuale,
(6) are loc orice modificare organizatională care implică o schimbare cu privire la personalitatea
juridică, natura sau controlul furnizorului, cu exceptia situatiei în care asemenea modificari sunt
inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract,
(7) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prczentului contract,
(8) furnizorul nu poate furniza garantiile sau asigurarile solicitate sau persoana care furnizează
garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplincasca angajamentele.
22.4 Daca achizitorul reziliaza prezentul contract, va fi indeprtatit sa recupereze de la furnizor
fără a renunta la celelate actiuni la care este indeptatit baza prezentului contract orice pierdere
sau prejudiciu suferit.
22.5 ln urma unui preaviz de 10 zile acordat achizitorului furnizorul poate rezilia prezentul
contract daca achizitorul:
(1) nu isi indeplineste obligația de plata catre furnizor a sumelor datorate acestuia in baza oricărei
certificări din partea achizitorului, dupa expirarea termenului limita prevazut in prezentul
contract;
22.6 Rezilierea nu va afecta dreptul achizilorului sau al furnizorului dobândit anterior acesteia în
temeiul prezentului contract.
23. Clauza de integritate
(1)Fundamentul oricărei relații este un mod de comportare corect din punct de vedere etic și cu
respectarea legilor și normelor naționale și internaționale în vigoare. Corupția, mita sau delapidarea
de orice formă sunt interzise. Atât conducerea Contractantului și angajații acestuia, cât și conducerea
Achizitorului și angajații acestuia trebuie să se comporte în așa fel încât să nu apară dependențe sau
obligații personale. Ambele părți se obligă să asigure sisteme de control corespunzătoare.
(2) Este interzisă oferirea, promiterea, darea de bani sau de bunuri, direct sau indirect, personalului
din cadrul contractantului care execută activitățile prevăzute în prezentul contract, în scopul
influențării adoptării unei anumite decizii sau executării activității care se încadrează în îndatoririle
de serviciu ale acestor persoane.
(3)Achizitorul se obligă să semnaleze imediat conducerii contractantului, orice faptă a personalului
din cadrul companiei sale care se încadrează în sfera unor fapte de corupție sau asimilate acestora.
Fără ca enumerarea să aibă un caracter limitativ, prin fapte de corupție se înțelege: luarea de mită,
primirea de foloase necuvenite, traficul de influență, conflictul de interese sau incompatibilități.
24. Protecția datelor cu caracter personal.
(1)Parțile declara că, prin semnarea prezentului contract, sunt de acord ca datele cu caracter personal
ale persoanelor fizice care vor rezulta ca urmare a încheierii, derularii, încetării sau a derulării oricăror
acțiuni ce derivă din contract, să fie prelucrate cu scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale și legale.

(2)Furnizorul este de acord ca aceste date cu caracter personal să poată fi comunicate către autoritățile
de control ale Achizitorului precum și celor care întocmesc/iau cunoștință despre
situațiile/centralizatoarele și Rapoartele obligatorii pentru acesta.
(3)Partile sunt explicit de acord ca datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, în orice
calitate, care rezultă din încheierea, executarea, încetarea sau derularea altor activități conexe
contractului să poată fi prelucrate cu scopul enumerat mai sus de către personalul angajat sau
persoana împuternicită a fiecăreia dintre părți, având calitate de operator, cu atribuții specifice.
(4)Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGDP),
persoanele fizice ale căror date cu caracter personal se prelucrează ca urmare a încheierii,
executării, încetării precum și a derulării activităților conexe contractului, beneficiază de dreptul de
acces, de rectificare a datelor, dreptul de fi uitat, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la
opoziţie şi la procesul decizional individual automatizat, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul
de formula plangere la autoritatea de supraveghere. De asemenea beneficiază de dreptul de a se
opune prelucrării datelor cu caracter personal care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor, fără a
afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza contractului, si va fi aplicat numai după ce termenele
legale pentru arhivarea documentelor contractului, precum și a documentelor rezultate din
executarea contractului, au expirat.
(5)Pentru exercitarea drepturilor prevăzute mai sus, persoana fizică a căror date cu caracter personal
au fost prelucrate de către una dintre părți, în calitate de operator, va putea înainta operatorului
(partea care prelucrează datele cu caracter personal) o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi
semnată. În cerere se poate arăta dacă se solicită ca informaţiile să fie comunicate la o anumită
adresă, care să asigure că predarea se va face numai personal. Operatorul este obligat să comunice
măsurile luate sau care sunt limitele legale cu privire la posibilitatea aplicării solicitărilor, cu
respectarea eventualei opţiuni de comunicare formulate.
(6)Dacă unele din datele cu caracter personal pe care una dintre părți le prelucrează ca urmare a
încheierii, executării, încetării sau derulării altor activități conexe contractului,sunt incorecte sau se
modifică in termenul de valabilitaate a contractului, părțile trebuie să informeze cât mai curând
posibil despre această situație.
(7)Datele cu carater personal prelucrate cu ocazia încheierii, executarii, încetării sau derulării altor
activități conexe contractului vor fi stocate pe perioada necesară realizării scopurilor concrete
urmărite și precizate mai sus, precum și pe durata termenelor legale privind păstrarea documentelor
ce conțin aceste date, în condiţiile întreprinderii măsurilor corespunzătoare de protecție, în
conformitate cu prevederile legale.
(8)După trecerea termenului legal de păstrare a datelor/documentelor care conțin datele cu caracter
personal, se vor aplica prevederile legale în materia arhivării corespunzator fiecărui tip de
dată/document, iar dupa trecerea acestui termen acestea vor fi sterse/distruse.
(9)Părțile se obligă să aducă la cunoștința persoanelor fizice angajate sau colaboratorilor cărora li se
prelucreaza datele cu caracter personal în virtutea unor obligații legale, cu ocazia încheierii,
executării, încetării, sau derulării altor activități conexe contractului, prezentele drepturi și obligații.
25. Limba care guvernează contractul
25.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

26. Comunicări
26.1 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.
26.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.
27. Legea aplicabilă contractului
27.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
28. Ambele părţi declară, în condiţiile prevăzute de art.1203 din Codul Civil, că sunt de acord cu
toate clauzele prezentului contract.
Părţile au încheiat astăzi, 25.07.2022 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
ACHIZITOR
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 1
DIRECTOR GENERAL
Sorina Oancea
ȘEF SERVICIU CONTABILITATEBUGET
Dragoș Rizea
ȘEF BIROU ACHIZIȚII PUBLICE
Diana-Alina Țicu
ȘEF BIROU RESURSE UMANESECRETARIAT
Livia Dumitru
RESPONSABIL C.F.P.P.
Adrian Niculae
ȘEF SERVICIU JURIDIC
Mihaela Aurelia Căprăroiu

FURNIZOR
S.C. PYF PRODUCTION SRL
Pislaru Tatiana

