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CONTRACT DE ACHIZITIE DE PRODUSE 
 

nr. 11232 din 21.10.2021 
 
1. Părţi contractante 
 
Între 
 
TRYAMM TRADING CONSULTING S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Acvila 22-24, sector 5, telefon/fax 021 
327.73.87 cu cont nr.RO51RNCB0069006383180001 deschis la B.C.R. Sucursala LIBERTATII, CUI RO3900945, 
J40/10562/1993, reprezentată prin Cristian Aionesei - Manager, in calitate de Furnizor 
 
 Şi 
 
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI GALATI, cu sediul în Galati, str. Domneasca nr. 56, cod fiscal 3127450, 
cont RO55TREZ23A510103200101X deschis la Trezoreria Galati, reprezentat prin Paul CRISTEA avand funcția p. 
PREFECT, SUBPREFECT, in calitate de  Achizitor, 
 
2. Obiectul şi preţul contractului 
2.1.-Furnizorul se obligă să furnizeze produsele din Anexa 1, conform detaiului de achizitie din SEAP 
DA29073473; 
2.2.-Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului este de 25625 lei fara TVA, 30493.75 cu TVA inclus  - 
Anexa 1; 
 
3. Durata contractului 
3.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la sediul achizitorului, în decurs de maximum 30 zile de la 
data intrării în vigoare a contractului, respectiv, de la data semnării de către părţi; 
 
4. Definiţii 
4.1. - În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o autoritate 
contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în calitate de furnizor; 
b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite 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 – bunuri sau servicii pe care furnizorul se obligă prin contract să le furnizeze achizitorului; 
e) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii 
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 
respectiv, îndeplinirea contractului;  
f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
5. Documentele contractului 
5.1. - Obiectul si preturile convenite constituie Anexa 1 a prezentului contract şi face parte integrantă din 
acesta; 
5.2. - Propunerea tehnico-financiară prezentată de furnizor constituie Anexa 2 a prezentului contract şi face 
parte integrantă din acesta; 
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6. Livrare, instalare si utilizare 
 
6.1- Termen de livrare: maximum 30 zile de la data intrării în vigoare a contractului 
6.2- Achizitorul va asigura transportul, despachetarea si pozitionarea produselor. Produsele se vor livra 
ambalate. Manualul de utilizare se va livra impreuna cu produsele.  Receptia va fi facuta la sediul achizitorului 
de catre reprezentantii partilor, procedindu-se la semnarea Fisei de Instalare, Certificat de Garantie si a 
Contractului de intretinere postvanzare (acolo unde este cazul),  de catre reprezentantii ambelor parti. 
6.3- Produsele vor fi instalate si vor functiona in permanenta la sediul achizitorului mentionat in prezentul 
Contract. În acest sens se va încheia un proces verbal de punere în funcțiune. Orice schimbare a acestui loc sau 
transfer se face cu instiintarea scrisa a furnizorului, in vederea reinstalarii produselor de catre acesta in noua 
locatie. Este interzis achizitorului sa schimbe folosinta oricarui produs prin orice mijloace, inainte de a-l 
instiinta pe furnizor. 
6.4- Instalarea cuprinde urmatoarele operatiuni gratuite:  

a. Instalarea produselori si a optiunilor (hardware); 
b. Conectarea in retea; 
c. Instalarea driverelor pe un PC si “print test”; 
d. Testarea functionarii hardware si instructiuni de baza privind utilizarea echipamentului; 

6.5- La cererea achizitorului, furnizorul va efectua contracost urmatoarele operatiuni: 
a. Configurarea serverului si a cozilor de printare;  
b. Instalarea si configurarea driverelor de printare pe mai multi clienti si instruirea acestora;  
c. instalare si configurarea LAN-fax drivers, inclusiv transmisii test si  instruire in utilizarea agendei 

Interfatarea se face in prezenta administratorului de retea al achizitorului 
6.5-Utilizarea produselor se va face conform prescriptiilor date de furnizor si prevazute in cartea tehnica a 
producatorului. 
6.6- Furnizorul, la solicitarea scrisa a Achizitorului, se obliga sa preia, cu respectarea prevederilor 
HG1037/2010, deseurile de echipamente electrice si electronice detinute de catre acesta. 
 
7. Garantia acordată produselor- conditii generale 
7.1. - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. 
7.2. - (1) Perioada si conditiile de garanţie acordată produselor de către furnizor este 24 de luni din momentul 
recepției si explicitata in Contractul de intretinere post vinzare  atasat (acolo unde este cazul). 
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după instalarea acestora la sediul 
achizitorului sau la 10 zile de la livrare, daca achizitorul nu doreste instalarea imediata ;  
7.3- Garantia standard nu include kitul cu piesele de uzura regulata (lampi, role, curele, ambreiaje etc.) si 
materiale consumabile: cilindru, toner si developer care sunt specificate in Anexa2 
7.4- Piesele schimbate in garantie, considerate ca si deseuri de echipamente electrice si electronice,  sunt 
preluate de catre Furnizor in vederea tratarii acestora corespunzator HG1037/2010 
7.5- Cazuri de pierdere a garantiei : (1) folosirea de materiale consumabile sau piese altele decit cele livrate de 
catre furnizor ; 
(2)- Nerespectarea volumului mediu de copiere recomandat  pe lunã conform Anexei 2 
(3)- Defecte ce se datoreaza accidentelor sau actiunii voite a utilizatorului, precum si a unor interventii de 
service efectuate de persoane neautorizate ;  
(4)- Mutarea echipamentelor fara anuntarea furnizorului 
 
 
8. Post garanţie  
8.1- este asigurata de catre agenti autorizati de producator pe baza de contract sau ‘on call’ ; 
8.2- furnizorul se obliga sa ofere contracost asistenta, consumabile  si piese originale achizitorului pe o 
perioada de minim 5 ani de la iesirea din fabricatie a echipamentelor ; 
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9. Modalităţi de plată 
9.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către furnizor conform Anexa 1 
9.2. – Plata se face in lei, la cursul BNR de la data emiterii proformei si a facturii finale 
9.3. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la clauza 9.1 şi fără a prejudicia dreptul 
furnizorului de a apela la prevederile clauzei 12.1, se vor aplica prevederile pct.11 de mai jos. 
9.4.- Produsele raman in proprietatea furnizorului pana la achitarea lor integrala de catre achizitor ; 
     
10. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
10.1. - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada menţionată. 
10.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare, acesta are 
obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei de furnizare asumate în contract se face cu 
acordul părţilor, prin act adiţional. 
10.3. - Cu excepţia aplicării prevederilor pct.12 şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o 
prelungire conform clauzei 10.2, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi furnizorului, potrivit punctului 11 de mai jos. 
 
11. Penalităţi, daune-interese 
11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin 
contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalentă cu 
0,01% pe zi de întârziere din preţul contractului. 
11.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevazut la pct.9.1, acesta are obligaţia de 
a plăti, ca penalităţi, o suma echivalentă cu 0,01% pe zi de întârziere din plata neefectuată. 
     
12. Rezilierea contractului 
12.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii 
lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
 
13. Forţa majoră 
13.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
13.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează. 
13.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor pâna la apariţia acesteia. 
13.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
13.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare decât durata stabilită 
a contractului de faţă, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
 
 
14. Soluţionarea litigiilor 
14.1. - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, 
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 
14.2. - Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către 
instanţele judecătoreşti din România. 
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15. Limba care guvernează contractul 
15.1. - Limba care guvernează contractul este limba româna. 
 
16. Comunicări 
16.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 
în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
16.2. - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
 
17. Legea aplicabilă  şi intrarea în vigoare a contractului 
17.1. - Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către părţi şi va fi interpretat conform legilor din 
România.  
 
 Prezentul contract a fost încheiat de părţi, astăzi, 21.10.2021, în 2(două) exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 
 
 
 
 
FURNIZOR                       ACHIZITOR 
 
Tryamm Trading Consulting                           INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL GALATI, 
Reprezentant                   Reprezentant 
Dan Modoran                       p. PREFECT, 

SUBPREFECT, 
Paul CRISTEA 

 
 
 
 

Control financiar preventiv, 
Florentina Munteanu 

 
 
 
 

Vizat juridic, 
Nicoleta Butunoiu 

 
 
 
 

Compartiment bugete și achiziții publice, 
Bogdan-Valentin BUZESCU 
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ANEXA 1 la contract nr 11232/21.10.2021 
 

                                
 
FURNIZOR                       ACHIZITOR 
 
Tryamm Trading Consulting                           INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL GALATI, 
Reprezentant                   Reprezentant 
Dan Modoran                       p. PREFECT, 

SUBPREFECT, 
Paul CRISTEA 

 
 
 
 
 

Control financiar preventiv, 
Florentina Munteanu 

 
 
 
 
 

Vizat juridic, 
Nicoleta Butunoiu 

 
 
 
 
 

Compartiment bugete și achiziții publice, 
Bogdan-Valentin BUZESCU 

 

Nr. crt. DENUMIRE PRODUS BUC. PRET UNITAR TOTAL TVA

1

Sistem All-in-One Lenovo IdeaCentre AIO 
3 procesor Intel® Core™ i7-1165G7, 27", 
Full  HD, IPS, 16GB DDR4, 1TB HDD + 
256GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, 
windows 10 pro, Black

5 5,125.00 25,625.00 RON 4,868.75

                                           TOTAL 25,625.00 RON 4,868.75

TOTAL  GENERAL 

Schema de plata

Procent Suma de plata

100% RON 30,493.75

RON 30,493.75

maximum 30 de zile 
de la data receptiei 
echipamentului

Termen de plata


