CONTRACT DE SERVICII
pľivind achiziţia servicĺilor de veľificaľę tehnĺcă de calĺtate a documentaţiei de proiectaľe
încadľul pľoiectului
INTEGRATĂ DĘ PISTE DE BICICLETE PENTRU FACILITAREA
''REŢEA
MoBILITĂ1II łlľrRNATIvE NEPoLUA|ĺTE'' coD sMIs t283g6
Nľ. ..... /...........
1.

Preambul:

Întęmeiul Legii nr. 98lŻ016 privind achizi1iile publice cu modificările
şi completările
ulterioare şi H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Noľmeloľ metodologice de apiica.e a
prevedeľiloľ ľeferitoare la atľibuiľea contractului de achizi1ie publică/acoľduiui-cadru đinLegea
m.9812016 privind achiziţiile publice, s-a încheiatpľezentul contract de seľvicii denumiiîn
continuare''contractul'' între:

Păľţile contractante

U.A.T. MLI|üCIPIUL sLoBozI^ cu sediul înjud. Ialomi1a, Municipiul Slobozia, stľ.
Episcopiei, nr. 1, cod poştal 9Ż0023, tęlefon +4O 243 23I 4o1' fax: +40 243 Ż12 l4g, CIJI
436535Ż, e-mail: office@municipiulslobozia.ro, cont bancar:
reprezentatâ pľin Dl. Soare Dľagoş, având funcţia de
paľte

PRIMAR, încalitate de achizitoľ, pe de o

şi

.... cu sediul înjud.
.., Localitatea ............., str.
[ľ. ..,, telefon:
CIF: ......e-mail:
..., inľegistrata la oÍiciul Comeľtului
de pe langa Tribunalul....... sub nľ. ........., cont bancaľ: .., đeschisla Tľezoľeľia.........'
reprezentată prin ..
...., având ftlncţia de ....
încalitate de pľestatoľ, au convenit

încheieľeaprezentului contľact.
2.

Definiţii

2.1. -înprezentul contract următorii termęni vor fi inteľpretaţi astfel:
a) Păľţile contľactante sunt achizitoľul şi pľestatorul aşa cum sunt acestea numite înpľezentul
contľact.

b) Achizitoľ - este beneÍiciaľul serviciilor înbaza Contľactului, precum
şi succesorii legali ai
acestuia. Achizitor are acelaşi înţelescu autoritatea contractantă/entitatea contľactantă în
înţelesullegislaçiei achiziçiilor.
c) Prestatoľ - estę persoana juľidică/ fizică sau oľice asociere de persoane juridice, legal
constituitĄ ľesponsabilă cu ľealizaľea obiectului contractului.
d) Contract _ acoľdul de voinţă cu titlu oneľos' asimilat, potľivit legii, acfului administľativ,
încheiatînscris întľeunul sau mai mul1i opeľatori economici, numiiprestator
şi una ori mai
multe autoritŻĺţi contractante, numită achizitor învedeľea înłepľnirii
integľale şi
corespunzătoaľe a tutuľor obligaţiiloľ loľ asumate pľin contract;

e) Preţul Contľactuluĺ- preţul plătibil pľestatorului de către achizitor,

înbaza

contracfului,

pentru îndepliniľeaintegľală şi corespunzătoare a tuturoľ obligaţiilor sale
asumate prin contľact;

f) Seľvĺcii - activităţi a căľoľprestaľe face

obiect al contľactului;

g) SpeciÍicaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natuľă tehnică ce peľmit
fiecăľui
pľodus, serviciu sau lucľare să fie descris, înmod obiectiv, într-omanieră
cärespu nzátoare
îndepliniľiinecesităçii autorităţii contractante
h) Foľţa majoľă - ľepľezintă o împľejuľaľe
de origine externă, cu caracter extľaoľdinar, absolut
impľevizibilă şi inevitabilă, caľe se aflä înafaľa cóntrolului oiicarei păľţi, care nu
se datoľează

gľeşelii sau vinei acestora,

şi caľe face imposibilă
1

executur.u

ţi, ľespectiv, îndepliniľea

contľactului; sunt consideľate asemenea evenimente : räzboaie' revoluţii, incendii,
inundaţii sau
orice alte catastľofe naturale, ľestricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumeraľea
nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat foľţă majoră
un ęveniment'asemenea celoľ
de mai sus caľe' füră a cľea o imposibilitate dę executaľe, face extrem de
costisitoare ęxecutaľea
obligaţiilor uneia din păţi;

i) oľdin administľativ - orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de Achizitoľ, cătľe Pľestatoľ
pľivind prestaľea seľviciiloľ;
j) opeľatoľ de pľogľam - Ministęrul Dezvoltării Regionale Administraţiei
Publice;
şi
iat întľeMinisterul Dezvoltăľii Regionale şi
aľ al Agenţiei pentru Dęzvolţarę Regională
Dezvoltare Regională Sud - Muntenia şi
l) F'oľmulaľ de ofeľtă - actul juľidic prin caľe operatoľul economic îsimanifestă
voinţa de a se
angaja din punct de vęderę juridic într-uncontľact de achizi1ie publică; ofeľta
cuprinde
propunerea financiaľă si pľopuneľea tehnică;

m) Caiet de saľcinĺ _ conţin înmod obligatoriu specificaţii tehnice. Speciťrcaţiiile tehnice
ľeprezjntă cerinţe, prescripţii, caľacteristici de naturá tehnică, ce peľmit hecarei
lucrăľi sau
seľviciu să f,re descľisă înmod obiectiv astfel încâtsă coľespundă necesităţii autoľităţii
contractante. Specificaţiile tehnice deÍinesc, úlpă, caz si fáľă a sé |imita la cele
ce urmeazá,
caracteľistici ľeferitoaľę la nivelul calitativ, tehnic si de perfoľmanţă, cerinţe privind impactuí
asupľa mediului înconjuľatoľ'siguranţa înexploatare, diměnsiuni, terńinologĺ.,
teste
si metode đetestare, ambalare, etichetare, maľcaľe si instľucţiuni de utiňzaľe'i't'oluri,
a pľodusului,
tehnologii si metode de produc1ie' precum si sisteme de asiguľaľe a calită1ii si condi1ii pentru
ceľtificaľea conformităţii cu standaľde relevante sau altele u..ń"n.u;
n) Act adiţional - document prin care se pot modifica termenii
şi condi1iile contľactului de
pľestări servicii;

o) Pľopuneľea tehnĺcă - paľte a ofeľtei elaborată pe baza cerinţelor din caietul
de saľcini sau,
dupä caz, din documentaţia descriptivă;
p) Pľopuneľea Íinanciaľă - paľte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu priviľe
la pľeţ, taľiţ alte

condiţii Íinanciare si comeľciale corespunzătoare satisfacéľii ..iin1.lo. soliĺ,itute 'pľĺn
documentaţia de atľibuire;

încheieľiicontľactuluĺ- data ultimei semnătuľi menţionată încontľact;
r) obiectul contľactului - executaľea
şi ťrnalizaľea sęrviciilor definite încaietul de saľcini;
s) Conflict de ĺnteľese - înseamnă oľice eveniment influenţând capacitatea
Prestatĺrrului de a
exprima o opinie profesională obiectivă şi impaľţială, sau cáľe îlîmpiedică pe
acesta, înoľice
moment, să acorde prioritate intereseloľ Achizitorului sau interesului
iublic geneľal al
proiectului, orice motiv înlegătuľă cu posibile contľacte înviitoľ
sau înconfljict cu alte
angajamente, tľecute sau prezenteo ale Prestatoľului. Aceste restľicţii
sunt de asemenea
aplicabile oricăroľ sub-contractanţi, salaľiaţi şi expe(i acţionând sub áutoritatea
şi controlul
q) Data

Pľestatoľului;

ş) Gaľanţia de bună execuţie - garanţiacare se constituie de cătľe Pľestatoľ înscopul asiguľării
Achizitoľului de îndeplinireacantitativă, calitativă înpeľioada convenită a

şi

Penali
în
neexecut

confuaôfurlui;

- compensěri sau despăgubiri băneşti pe caľe o paľte le poate cerc celeilalte
rea pĘudiciilor cauzate pľin neexecutaľea ori eiecutaľ.á d.f..tuoasă
sau cu
iloľ contractuale;

ţ)

paľtea

valoare patrimonială cuantiťrcată, pe care
, conforń legii sau contractului,încaz de

lauzeloľ contracfuăle;

u) Pľoiect
de piste de biciclete pentľu facĺlitaľea mobilităţiĺ
alteľnative nepoluante'', Cod SMIS 128396;
_ pľoiectul
,,R9ţea integľată

v)

Zi - zi calendaľistică; an

- 365 dę zilę.

3. Inteľpľetaľe

3.r. - Înpľezentul contract, ou excepţia unei prevederi oontrare' cuvintele la forma singular vor
include forma de pluľal şi viceveľsa, acolo unde acęst lucru este permis de context.
3.2. - Tęrmenul ''zi'' ori ''zile'' sau orioe ręferirę la zilę ropľozintă zile oalęndaľistioe dacä nu se
speciťrcă înmod diferit.
4.

OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1. obiectul contľactului îlreprezintă prestarea seľvĺciiloľde veľiÍicaľetehnică de
calitate a documentaţiei de pľoiectaľe încadľul pľoiectului ,'REŢEA INTEGRATĂ DE

PISTE DE BICICLETE PENTRU FACILITAREA MoBILITĂŢII ALTERNATIVE
NEPOLUANTE'' CoD sMIs 128396 care cuprind atât veľiÍicaľeadocumentaţiei tehnice de
execuţie (proiecful tehnic de execuţie şi pľoiectul pentru obţinerea autorizaţiei dę construiľe), cât

şi veriÍicaľea pe tot paľcuľsul execuţiei, a tufuroľ documentelor ce ľęprezintă modificări ale
soluţiilor tehnice proiectate, înconformitatę cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în
constľucţii, cu modifrcările şi completările ulterioare.

4.2. Prestatorul se obligă să pľesteze serviciile prevâzute înpľezentul contract înconfoľmitate cu
prevederile caietului de saľcini şi a ofertei acestuia.
5.

PREŢUL CoNTRACTULUI

de

5.1. Preţul pľezentului contľact îlreprezintă suma
lei, făľă TVA, la caľe se adaugă
cota legală de
lei, preţul total este de .............. lei.
5'2. Finanţaľea este asigurată pľin Pľogramului operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de
investiţii 4e ; Promovarea unor strątegii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate
tipurile de teritorii, înspecial pentru zonele uľbąne, inclusiv promovąreą mobilităçii urbane
multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevanţe pentru ątenuąre.
5.3.Valoaľea contractului fáľă TVA, prevăzută,|a art. 5.1. va sta labaza calculului penalizăľilor
de întâľziere,respectiv a daunelor interese, pľevŁute la aľt. 18.1, l8.2, 18.3, respectiv 18.6 din
pľezentul contľact.
5.4. Pľetul contľacfului este ferm si nu se modifica pe intľeaga perioada de deľulaľea acestuia.

TVA

6.

DI]RÂTA CoNTRACTULUI

6.1 Prestarea Seľviciilor se Va demara după emiteľea de către Achizitor a unui ordin de Începeľe
a seľviciilor prin caľe va comunica Pľestatoľului data de începuta Contľactului.

đemaxim 5 zile de la incheieľea
Contractului, perioada in care Prestatoľul vaprezenta Achizitorului dovada constituirii garanţiei
de bună execuţie şi a plăţiloľ fără întârzieľe,oľicând i se va solicita de cătľe Achizitoľ,
acoperitoaľe pentru toate asiguľaľiile si gaľantiile solicitate prin contľact sau obligatorii pentľu
verificatoľii atestati confoľm legilor in vigoare, in scopul acoperirii riscului profesional.
ordinul de Începeľea Seľviciilor va Íi emis întermen

6.2 Durata cumulata a contractului acoperă prestaţiile de verificare atestata in peľioada de
realizarea a documęntaţiiloľ tehnice de pľoiectaľe, execuţia lucraľilor şi cupľinde perioada de la
data pľimiľii de către Contľactant a Documentaţiei tehnice şi până la încheieľeaprocesului veľbal
de recepţie la teľminarea lucrărilor.
6.3 Durata de prestare a serviciilor
Pentru Activitatea ! _ Íaza elaboľaľepľoiect tehnic
Durata de pľestare a serviciilor este de la data primiľii Documentaţiei tehnice supusă

o

verificării'

|a data ľecepţiei rapoľtului de activitate.

şi până

Pęntľu Activitatea 2- peľĺoada de asistenţa tehnĺca pľoĺectant/executie a lucľaľiloľ
Duľata de pľestare a seľviciilor este de la data din oľdinul de incepere a seľviciiloľ pentru
verificarę tęhnioa si se incheie la data semnarii fara obieotiuni a Procesului Verbal de
Receptie la Terminarea Lucľariloľ.

o

6.4 Prestatoľul are obliga1ia de a-şi adapta pľogľamul, înfuncţie de pľogresul activitatiloľ
finantate prin acest Pľoiect şi înoonsecinţă înfuncţie de tipul de seľvicii prestate.
6.5 Încazul încare de comun acord Păţile agreeazá extinderęa duratei contractului atunci
Achizitoľul Va pľopune încheierea unui act ađi1ional la contractul de servicii, fara suplimęntaręa
valorii oontraotualę.

fi suspendata in functię dę
pľezentul
pe
perioada
ęrorile constatate in
contľact sau
emiteľii Autoľizatiei de construire in
cadrul contractului de pľoiectaľe si executie, pľin oľdin de sistare si oľdin de ľeluare a pľestarii
serviciilor emise de Achizitor.
Peľioada de prestaľe a serviciilor nu include perioadele de suspendaľe.
6.6 Pe perioada de deľulaľe a contľactului, pľestarea serviciiloľ poate

6.7 In situatia unor eventualę modificari ale perioadei de implementare a proiectului' se poate
modifica corespunzator si durata contractului de seľvicii, fara a se modiÍica pľetul contľactului.
Activită1ile contľactului pot varia pe durata acestuia, acest aspect trebuind să Íie luat în
consideraľe de catre prestatoľ înalocarea peľsonalului şi pentru a asigura conformitatea cu
obiectivele stabilite încaietul de saľcini.
7.

APLICABILITATE

8.

DOCUMENTELE CONTRACTULUI

7.l.Pręzentul contract intľă învigoaľe |a data semnăľii lui şi este valabil până la îndeplinirea
integrală şi corespunzätoare a obligaţiiloľ de către ambele pă4i, iaľ contractul opereazá valabil
întľepărţi, potrivit legii, ofeľtei de la data intľăľii sale învigoare şi până la epuizaľea
convenţională sau legală a oľicărui efect pe caľe îlproduce.
7.2.Prcstarca serviciilor prevăzute |a art. 4.I începedupă constituiľea garanţiei de bună execuţie,
la primiľea oľdinului de începeľea contľactului.
7.3.In prezentul contract, cu excepţia unei prevedeľi contrare, cuvintele la foľma singulaľ vor
include foľma de plural şi vice versa' acolo unde acest lucru este permis de context.
8.1. Documentele contľactului cupľind:
1. Prezentul contract de achizi1ie de seľvicii şi
2. Anexelę contractului:
a) caietul de saľcini;

b) propunerea tehnică;
c) pľopunerea Íinanciară;
d) dovada constituirii gaľanţiei de bună execuţie;
e) acord pľivind prelucraľea dateloľ cu caľacter personal;
f) ac^te adi1ionale, dacă va ťl çazu|.
8.2.In cazul încare' pe parcuľsulîndepliniriicontľactului, se constată faptul că anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioaľe sau nu corespund cerinţelor prevŁute încaietul de sarcini,
prev a|ează, prevedeľile caietul ui de sarc ini.
9.

STANDARDE
9.l Sęrviciile

prestate înbazacontractului voľ respecta standaľdele pľezentate de cătľe
prestatoľ înpropuneľea sa tehnica, ftrá a putea fi inferioare celoľ solicitate de achizitoľ înCaietul
de sarcini.

9.2 Activităţile voľ ľespecta pľevederile ľeferitoaľe la activitatea de

pľoiecteloľ învigoare, cu modiflcăľile şi completările ulteľioare:

veľifi cate a

LEGEA nľ. l0/l995 pľivind calitatea in constľuctii, ľepublicata, cu modificaľile ulterioaľe,
publioata in Monitoľul oficial al Romaniei, Paľtea I, nr. 7 65 din 3 0. 1 l .Ż016;
H.G. 9Ż5/L995 pentru aprobarea Regulamentului pľivind verifioarea şi oxpoľtizaręa
tehnică a pľoieotelor, expertizarea tęhnică a exeouţiei luoľărilor şi a oonstrucţiilor, preoum
şi verifioaľea oalitaçii luorăľiloľ exeoutato, publioată înMonitorul oÍioial al Românioi,
P aftea I, nr. 2E6 / I l. |z.l99 5, modifi cat de HG w.7 4ŻĺŻ018.
ORDIN nr. 817 din 23 iunie Ż0ŻI pentru apľobaľea Procedurii privind atestarea tehnicopľofesională a veľifioatoľiloľde pľoiecte şi a expeţilor tehnici;
LEGEA nr.200/Ż004 privind reounoaştęrea diplomelor şi calificărilor profesionalę pęntru
profesiile reglementate din România, cu modificaľile şi completăľile.

10.

CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC

Accesul persoaneloľ la informaţiile din contľact se realizează cu respectarea termęneloľ şi
pľoceduriloľ prevăzute de reglementările legale privind libeľul acces la infoľmaţiile de interes
public şi nu poate fi restricţionat decât înmăsura încare aceste infoľmaţii sunt clasificate sau
protejate de un drept de pľopľietate intęlęctuală, potrivit legii.
1

1.

RESPoNSABILITĂ1II'E PRESTÄToRULUI

1 1.1. Pę toată peľioada de derulare a contractului, prestatoľul de servicii va respecta uľmătoarele
principii profesionale şi de performanţă:
o va demonstra beneficiarului că deţine competenţe profesionale şi legale asumării calităţii
de prestatoľ al seľviciilor contľactate;
o prin semnarea contľactului de servicii, prestatorul recunoaşte atât impoľtanta serviciilor
pe caľę tľebuie să le presteze, cät şi constrângeľilę financiare, materiale, de personal şi pe cele
legate de teľmenele de rea|izare a proiectului;
. va acţiona pebaza standardeloľ pľofesionale, de competenţă şi de calitate caľe voľ asigura
îndepliniľeaobiectiveloľ contractului la teľmen şi înlimita fonduriloľ alocate.
o pľestatorul, învędęľea atingerii obiectivelor contľactului de seľvicii, va fi răspunzátor
pentľu asigurarea tutuľor dotăľilor si echipamentelor necesaľe personalului propriu implicat in
desfasuľaľęa activitati lor'
o prestatorul se obligă să colaboľeze cu pľoiectantul desemnat de cătľę Achizitoľ, atât în
faza dę proiectaľe cât şi înfaza de asistenţă tehnică pe paľcuľsul execuţiei lucrăľiloľ, pentľu
avizaręa eventualelor dispozi1ii de şantieľ confom domeniilor prezentate.
o pľestatorul va informa achizitorul despre toate impedimentele sau problemele apărute în
cursul desfăşurării serviciului.
o pľestatoľul este ľăspunzătoľ de soluţia tehnico-economică adoptată împľeunăcu
pľoiectantul.
o prestatoľul, pe perioada derulaľii contractului, va asigura rea|izarea seľviciului la
standaľdele prevăzute de Caietul de sarcini şi de ofeľta tehnică depusă.

l1'2. Verificaľea tehnică de calitate a pľoiecteloľ se face pentru cerinţele stabilite prin

lege,

difeľenţiat înfuncţie de categoľia de importanţă a construcţiei de cătľe specialişti veľificatoľi de
pľoiecte, atestaţi potrivit legii. Veľificaľea la cerinţa ''Rezistenţă
şi stabilitate'' este obligatorie
pentru toate constľucţiile' cu excepţia prevázută,la art.2, a|in.2 din Legea nr. IO/l995. Se
interzice utilizaľea proiectelor tehnice şi a detaliiloľ de execuţie, neverificate.
1I

.3.

Activitatile contractului

:

11'3.l ACTIVITATEA 1 - Elaboľarea refeľatelor de verificare la faza de proiect tehnic de

execuţie

Această activitate se refeľă la veľiťtcarea documentaţiiloľ tehnice de

tehnic şi detalii de execuţie:

la

faza proiect

a) Pľoiect Tehnic
(DE)'

b)

de execuţie (PTh) _ paľte scľisă, parte desenată şi detalii de execuţie
elaboľat elaboľată înconformitate cu Anexa 10 din H.G.R. nr.907l20t6

Documentaţie Tehnică pentľu autońzarca execuţiei lucľăľiloľdę constľuire
(DTAC/PAC) elaboľată înconformitatę çu Anęxa 9 din H.G.R, nr,907lŻ016 şi
Documentaţia tehnică pentru organizarea de şantieľ.

Toate documentaţiile ęlaborate încadľul contractului de proiectare şi asistenţă
tęhnică din paľtea pľoiootantului vor fi denumite înmod colectiv ''Documentaţia de
Pľoiectaľe''.

o Achizĺtoľul va pune la dispoziţia vęľificatoľului dę pľoieot Documontaţia de

proięctaľe (un exemplaľ oľiginal) aşa cum a fost elaboľatäde către proiectant incluzând,
memoľii de specialitate, caiete de sarcini, breviaľe de calcul, părţi desenate, studii de teľen,
liste de cantităţi, etc. vizând obiectele de investiçii incluse înPľoiect.
o Veľĺficatoľulde pľoiecte încalitate de Pľestatoľ, aľe următoarele atribuţii potrivit
domeniului/ domeniilor şi/sau subdomeniului/subdomeniilor de construcţii şi/sau
specialităçii/specialităţiloľ pentru instalaţiile aferente constľucţiilor pentľu caľe a fost atestat:
a) verifică:
- proiectul tehnic de execuţie elaboľat confoľm Anexei nr. 10 din H.G.R. m.907/20I6,
respectiv: piesele scrise - memoľiu tehnic, breviaľ de calcul, caiętlcaiete de sarcini,
instrucţiuni tehnice de execuţie şi/sau exploatare, programul de contľol al calită1ii
execuţiei lucrăriloľ de construcţii şi piesele desenate;
' documentaţia tehnică pentľu autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, elaborata
confoľm Anexa 9 din H.G.R.nr.907l20l6;
- documentele tehnice întocmitede către pľoiectant înperioada de asistenţă tehnică
asigurată pe tot paľcursul execuţiei lucľărilor;
b) va analiza minim, încadrul procedurii de verificare a pľoiectelor:
- dacă documentaţia conţine toate piesele scrise şi desenate ale pľoiectului;
- dacápiesele scľise sunt coľelate cu piesele desenate;
- dacă documentaţia îndeplineştecriteriile de satisfaceľe a cerinţelor esenţiale de calitate;
- dacă documentaţia ľespectă prevedeľile ľeglementărilor tehnice aplicabile proiectului,
valabile la data verificăľii;
c) confoľm prevederiloľ referitoare la activitatea de veriftcaľe a pľoiectelor învigoare' are
obligaţia ca' încadrul verificăľilor pe care le efectuează, să uľmărească:
' datele privitoaľe la condiçiile specifice de amplasament şi condiţiile de exploatare
tehnologică;
- modul de respectare a reglementăľilor tehnice învigoaľe, refeľitoľ la cerinţele
prevăzute de lege, înfuncţie de categoria de impoľtanţa a construcţiei, pe toată durata
de viaţă a constľucţiilor, inclusiv înfazade post-utilizare.

Înteľmen de maxim 15 zile lucľătoaľe de la pľimiľea I)ocumentaţiei de
pľoĺectaľe,VeľiÍicatoľul/Pľestatoľulva înaĺntaAcizitoľuluĺun ľapoľt de veľĺíicaľe
caľe
va cupľinde obseľvaţiile, recomandăľile, complętările şi alte elemente considerate necesaľe
pentľu ca acesta să poată atestata, prin semnarea şi ştampilarea documentaţiei, faptul că
aceasta este coľespunzátoare din punct de vedere al cerinţelor stabilite înlege, valabile |adata
efectuării veľiťlcăľiide calitate a documentaţiei de proiectaľe primită.
o Rapoľtul de verificare se va tľansmite Pľoiectantului, pľin grija Achizitoľului,
caľe va completa şi va integľa eventualele obseľvaţĺiîntr-unteľmen menţionat de către
aceasta (Achizitor). VeľiÍicatoľulva furniza pľoiectantului toate clarificăľile necesaľe
refeľitoaľe la ľapoľtul de veľificaľe.
Rapoľtul de veľificaľe va conţine minim:
' Lista documenteloľ înorigina| ana|izate _ se voľ menţiona titlul documentului,

'

elaborator, dataelaborării;
Identificaľea problemęlor existente şi potenţiale care rezultă, din documentaţia
veľificată şi caľe pot afecta implementaľea pľoiectului;

'
.

Constatăľile veľificatoľului de proiecte _ documentaţia scľisă şi desenată: grad de
completitudineo cu speciflcaľea elementeloľ lipsă, după caz;
Concluzii şi recomandări alę VeľiÍicatorului pľivitoaľe la documentaţia tehnică primită;

o Pe parcursul veriÍjcării documentaţiilor de proiectare, Veľiťtcatorul va semnala
Achizitorului şi implicit proiectantului, pľoblemele identificate şi/sau nęconformităţi cu
pľevedeľile legale învigoare din documentaţie, astfel încâtîncel mai scuľt timp posibil,
pľoiectantul să poată aduce modificările/completările necesaľe la documentaţia existentă.

o Înteľmen de maxim 10 zile lucľătoaľę de la transmiteľea de către proÍectant a
documentaţiei tehnice ľevizuite conform celoľ oonsemnate înľapoľtulde veľificaľe,
YęrifÎcatoľulva ęmite ľefęľatul de verificaľe şĺdocumentaţia de pľoĺectaľesemnată şi
ştampilată' confiľmând astfel că aceasta este coľespunzátoare din punct de vedere al cerinţeloľ
stabilitę înlege, valabile la data efectuăľii veľificăľii.

In cazul încaľe documentaţia corespunde exigenţeloľ de veľiÍicaľe,ľefeľatul de
veľiÍîcaľe
se va emite înteľmen de 5 zile lucľătoaľe de la întocmĺľeaľapoľtuluĺde
veľificaľe.
Refeľatul de veľificaľe va conţine minim:

. Informatii despľe obiectivul

al carui

proiect

a

fost verificat

proiectant geneľal, proiectant de specialitate, benef,rciaľ);

. Modalitatea in caľę a fost verif,rcata documentatia;
. Note de intalnire cu Proiectantul;
. Modul in care au fost indeplinite observatiile din Rapoľtul de

(amplasament,

veriťrcaľe;

o Încazul încaľe Pľoiectantul nu a ľevizuĺt documentaţia tehnĺcă conform celor
consemnate înľapoľtul de veľificare, dacă este cazul, VeľiÍicatoľulnu este obligat să emită
refeľatul de verif,tcaľe şi va notifica Achizitoľului şĺva ľetľansmite acestuia, documentaţia
tehnică completă, cu ĺndicaľea motiveloľ de ľespingeľe.
o Ulteľioľ, pľoceduľade veľificaľe învedeľea emiterii referatului de verificaľe se
ľeĺa,astfel încâtVeľifrcatorul să poată emite referatul de veľificaľe şi să tľansmită
documentaţia semnată şi ştampilată, confiľmând astfel că aceasta este coľespunzătoare din
punct de vedere al cerinţelor stabilite înlege, valabile la data efectuării verificăľii.

1L.3.2 ACTIVITATE^2 - Elaboľaľea ľefeľateloľde veľiÍicaľela Íaza de asĺstenţă tehnĺcă
din paľtea pľoiectantului
Veľificatorul de pľoiecte aľe uľmătoarele atribuţii potrivit domeniului/ domeniilor şi/sau
subdomeniului/ subdomeniiloľ de constľucţii şi/sau specialită1ii/specialităţiloľ pentru instalaţiile
afęrente construcţiilor pentľu care a fost atestat:
a) verifică documentele tehnice întocmite,dupä caz, pe paľcuľsul execuţiei lucrăľiloľ, de
către proiectant/proiect anţi, |a solicitaľea scľi sa a Achizitorului ;
b) semnează şi ştampilează documentaţiile veriÍicate dacă acestea sunt coľespunzătoare
din punct de vedeľe al ceľinţeloľstabilite înlege.
Înceea ce pľiveşte pľoceduľile de veľificaľe in peľioada de asi tenţă tehnică asigurată
de pľoiectant, veľiÍicatoľulde pľoiect va ľespecta pľevedeľile uľmătoareloľ acte
noľmatĺve:
- Regulamentul privind verificarea şi expertizaľea tehnică a pľoiectelor, expeľtizarea tehnică
a execuţiei lucrăľilor şi a constľucţiiloľ'precum şi veriÍicarea calită1ii lucľăľiloľexecutate,
din 13.09.2018 - Anexa la Hotăľârea Guvernului nr.742/2018;
- Legea nľ. 10/1995 pľivind ca|itatea in constructii cu modificaľile şi completaľile ulteľioare.
o In perioada de asistenţă tehnică asigurată de Pľoiectant, Veľificatorul va asiguľa
veľificaľea eventualeloľ modiÍicăľĺaduse pľoiectului, prin elaboraľea ľefeľatului de
veľificaľe înteľmen de maxim 5 zile lucľătoaľe de la înaintaľeadocumenteloľ tehnice

(dispozitia de santieľ, memoľiu sintetic/justificativ, etc).

o In cazul in caľe nu este de acoľd cu modificaľile pľopuse de Pľoiectant, veriflcatorul de
pľoiect nu estę obligat sa intocmeasca ľefęratul de vęrifioaro dar, in teľmen de 3 zile va intoomi

un rapoľt de veľificaľe caľe va cupľinde observaţiile, ľecomandările, completările şi alte

elementę consideľatę neoęsarę pentru ca acestę documonte să poată fi aplicate.

Raportul de veriÍicaľe carę va fi transmis Proieotantului, prin grija Achizitorului
conţine minim:

o Lista

documenteloľ înorigina| analizatę
elaboratoľ, dataelaboľăľii;

_ se Vor menţiona titlul

şi va

dooumentului,

o Identifioarea problomeloľ existente şi potonţialę carę ręzultă din

documentaţia
verificată şi caľe pot afecta implementaľea pľoiectului;
o Constatăľile veľificatorului de pľoiecte, gľad de completitudine, cu speciÍicaľea
elementelor lipsă, după caz;
o Concluzii şi ľecomandări ale Veľiťrcatorului privitoare la documentaţia tehnică
primită;
Proiectantul va reface documentatia confoľm recomandariloľ Veľificatorului, si procedura de
verificare se va relua.

Verificatorul de pľoiect va infoľma pľoiectantul şi beneťlciaľul cu privire la orice aspect de
neconfoľmitate cu prevedeľile legale învigoaľe a documentaţiei supuse ana|izei
sale.Veľificatorul de proiect trebuie să fie independent faţa de proiectant.
Înfinalul peľioadei de execuţie a lucrăriloľ, Verificatoľuf va elabora un Raport de activitate
cu pľiviľe la activităçi|e ręal'izate înaceastă peľioadă şi va cupľinde activitatea realizată,
livľabilele rea|izate, expeţii implicaţi' aspecte critice, concluzii, ľecomandări. Foľmatul şi
conţinutul Rapoľtului de activitate tľimestrial va fi agreat cu Achizitoľul imediat după emiteľea
ordinului de începerea lucľăľilor'
1

1.4. Veľiťrcatoľulde proiecte

cazul

cerinţeloľ din pľevederile legale.
1

va semna şi ştampila documentele scrise şi desenate numai în
veriťrcăľii este corespunzátoare din punct de vedere al

încaľe documentaţia supusă

l.5. Pľestatoľul se obligă

să despăgubească achizitorul împotľivaoricăroľ:

a) ľeclamaţii şi acţiuni înjustiţie, ce

rezultă din încălcarea de cătľe prestator a unoľ dreptuľi de
proprietate intelectuală (brevete, nume' mărci înľegistľate
etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau
legăfură cu pľodusele
achiziţionate; şi

în

b)

12.

daune-interese, costuľi, taxe şi cheltuieli de orice natuľă, aferente, cu excepţia situa1iei în
care o astfel de încălcareľezultă din ľespectarea caietului de sarcini întocmitde către
achizitor.

RESPoNSABILITĂ1IIE ACHIZIToRULUI

12.l Achizitorul

se obligă să plătească Prestatoľului contravaloarea seľviciilor pe baza factuľii şi

a pľocesului veľbal de ľecepţie fără obiecţiuni a

serviciilor prestate.

I2.Ż. Achizitorul tľansmite Pľestatorului oľdinul de începerea executării pľezentului contľact a
serviciiloľ astfel cum sunt pľevăzute încaietul de saľcini şi ofeľta tehnică, după data constituiľii
garanţiei de bună execuţie.
1Ż.3. Achizitorul va pune la dispoziçia verificatorului de proiect Documentaţia de pľoiectaľe
(un exemplaľ original) aşa cum a fost elaborată de cătľe proiectant incluzând, memoľii de
specialitate, caiete de saľcini, bľeviaľe de calcul, păľţi desenate, studii de teren, liste de
cantităţi, etc. vizând obiectele de investiţii incluse înProiect.
I2.4. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispozi1ia pľestatoľului orice facilită1i şi/sau
informaţii pe care acesta le consideľă necesare pentru îndeplinirea contractului.
lŻ.5. Achizitorul pe paľcuľsul derulării contľactului de achiziţie publică aľe obligaţia de a se
implica activ pľin reprezentanţii săi pentru a ľezolva toate problemele ce pot apărea pe întľeaga

durată a pľestăľii serviciiloľ care sunt înľesponsabilitatea sa şi de caľe depinde îndepliniľea
obligaţii|oľ contľactuale ale pľestatorului.
12.6, Achizitorul se obligă să tľansmită prestatorului oooľdonatele pľoiectantului desemnat cu
ęlaboľaľea documentaţiei tehnico-ęconomice ce uľmează a fi verificată.

l2.7. Achizitorul se obligă să ľecepţioneze, serviciile prestate întermęnul convenit, confoľm

contľactului.

IŻ.8, - Achizitorul se obligă să tľansmită proiectantului Raportul dę analiză" pentľu completare şi
integraľea eventualeloľ obseľvaţii' dacă estę cazul.
13.

RECEPŢIE

ŞIVERIFICĂRI

13.1. Achizitorul arę obligaţia de a verifica modul de pľestaľea serviciilor şi fumizaľe a
documentelor pentru a stabili conformitatęa lor cu legislaţia învigoaľe şi cu pľevederile
prezentului contľact.
Indicatorii cheie pentru monitorizarea activitä1ii Veľificatoľului sunt:
o Finalizarea activităţilor cęrute înpľezentul caiet de saľcini confoľm calendarului la
momentul semnării contractului / actelor adiçionale;
o Aprobarea tutuľor ľapoaľtelor conform calęndarului la momentul semnării contracfului /
actelor adiţionale.
Receptia serviciiloľ de veľiÍicaľetehnica se va realiza in uľma predarii urmatoarelor elemente:
. Rapoaľtele dę verificare se vor preda in 2 exemplaľe originale şi un exemplaľ in foľmat
electronic(scanat color);
o Refeľatęlę de veľificaľę se vor pľeda in 4 exemplare originale şi un exemplaľ in foľmat
electľonic (scanat coloľ).
o Rapoaľtele de activitate se voľ preda in 2 exemplare originale şi un exemplaľ in foľmat
electronic (scanat color).
Documęntatia va ťr elaboľata in limba romana' editata cu caractere diacritice si va avea paginile
numerotate. La elaborarea documentatiei si intocmiľea tuturoľ documentelor, prestatorul are
obligatia de a aplica /ľespecta toate actele normative si pľescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile
speciťrcului contractului care face obiectul prezentei proceduľi.
Verificatorul de pľoiecte aľe obligatia de a semna si stampila pe fiecaľe pagina in sectiunile din
proiect (paľte scrisa si/sau peľte desenata), acest lucru fiind obligatoľiu prin lege.
13.2. Achizitoľul are dľeptul de a verifica peľiodic modul de prestare a seľviciilor şi documentele
pe parcuľsul furnizării/întocmiľiiacestora pentľu a stabili confoľmitatea lor cu cerinţele din
caietul de sarcini.

l3.3. Încazul încarcrcptezentanţii achizitorului însăľcinaţicu verificăľile confoľm pct. l3.l de
mai sus constată că serviciile nu au fost pľestate si/sau documentele nu au fost fuľnizate în
conformitate cu solicitările achizitoľului şi pľevederile contractului, voľ consemna aspectele
semnalate întľ-unproces verbal şi îlvoľ notiťrca înmod coľespunzătoľ pe pľestatoľ, stabilind
inclusiv termenul acordat pentľu ľemedięri.
14.

ÎNCEPERE'FINALIZARE, ÎľľÂnzrERI,
sIsTARE
Serviciile pľestate înbaza contľactului trebuie finalizate înteľmenul convenit de păľţi,

conform precizaľilor din caietul de sarcini.

15.

MoDALITĂŢI DE PLATĂ

Plata pľeţului contľactului se va efectua, după cum urmeazä
15.1 Plata afeľentă serviciiloľ prestate înpeľioada de elaboľare finalizaľe a Documentaţiei de
şi

proiectare, plată caľe se va efęctua pe baza ľecepţiei rapoľtului de activitate, inclusiv a
rapoaľteloľ de verificare şi a refeľateloľ de verificaľe pentru faza dę proiect tehnic de execuţie'

Făľă a limita dľeptul ofeľtançiloľ de a evalua seľviciile şi a elaboľa pľopuneľea financiaľă
pentľu livrabile, Achizitoľ precizeazä că plăţile aferente livrabileloľ principale afeľente Activităçii
l, după recepţia acestora' vor fi de maxim 70%o din valoarea totală a propunerii flnanciare;

15.2Plata afęręntă sęľviçiilor pľestate înpoľioada dę dęrularę a luçrăriloľ/asistenţă tęhniçă din
partea proiectantului, plată care se va ęfeoţua pebaza recepţiei raportului dę aotivitatę întoomiţla
Íinalul Aotivităţii 2, înfuncţie de seľviciile şi de expeľ1ii implicaţi înrealizarea activitäţiloľpână
la maxim 30%o din valoaręa totală a propuneľii financiaľę.
15.3. Aohizitorul sę angajează, să ęfootuęzę plata Preţului Contraotului oătro Pľęstator in maxim

30 zi\ę de la acceptarea facturii (înconformitatę cu prevederile art. 6 lit.c) din Legea 7ŻĺŻ013,
exolusiv sub oondiţia îndopliniriidę çątľo aaęsta înmod oorospunzătoľ a obligaţiiloľ oontľaotualo'
aoceptate pľin aprobarea rapoaftelor corespunzátoarę de cătrę Achizitoľ.
15.4. Factura Sę Va emite după semnarea de cătrę Achizitor a procesului verbal de ľecepţie a
rapoľtului dę activitate solicitat in cadrul Activitatii 1 respectiv, de la semnarea procesului-veľbal
de receptie la tęľminarea lucľaľiloľfara obiectiuni si pľedaľea documentatiei ,,as build''.
15.5. Factura va ťr însoçităde un exemplaľ din pľocesul veľbal de ľecepţie semnat de
reprezentanţii Achizitoľului'

-

Facturile vor fi inscripţionate cu următoarele infoľmaţii:

16.

AJUSTAREA PREŢULUI CoNTRACTULUI

17.

AMENDAMENTE

i6.1 - Pentru seľviciile prestate, plăţile datoľate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
înpľopunerea f]nanciaľă, anexă la contľact'
16'2 - Preţul contľactului este ferm şi nu se ajustează'
Păţile contractante au dreptul, pe durata îndepliniriicontractului, de a conveni modificaľea
clauzelor contractului, pľin act adiţional, încazul apariţiei unor ciľcumstanţe care lezeazâ
interesele comeľciale şi legitime ale acestora şi caľe nu au putut fi prevăzute la data încheierii
17.1

contľactu1ui.

\7.2. Contractul se poate modifica încondiţiilę art.
publice.

ŻŻl din Legea nr.9812016 privind achizi1iile

18. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREACULPABILĂ A

oBLIGAŢIILoR

l8.l. -

Pentru nerespectarea obligaţiiloľ ce revin prestatoľului, confoľm prezentului contract,
achizitoľul aľe dľeptul de a calcula şi pľetinde penalită1i înpľocent de 0,lo/o pe zi aplicat asupľa
valorii ňră TVA a obligaţiiloľ neonorate la termenele stabilite' începândcu ziua imediat
următoare termenului de scadenţă şi până înziua stingerii obligaţiei' inclusiv.
18.Ż. - Neefectuarea plăţilor facturilor la termenul precizat poate obliga achizitorul la plata unor
penalită1i înprocent de 0,1o/o pe zi aplicat asupra valorii fără TVA a obligaţiilor neonoľate la
termenele stabilite' începândcu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până înziua

stingerii obligaţiei, inclusiv.

18.3. - Nerespectarea obligaţiiloľ asumate pľin prezentul contľact de cătľe una dintre păľţi, în
mod culpabil, dă dreptul păľţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pľetinde
plata de daune-interese.

18.4' - Achizitoľul îşiľezeľvă dreptul de a renunţa oľicând la contľact, printľ-o notificarę scrisă,
adľesată Pľestatorului, frră' nicio compensaţie, dacă acesta din uľmă dă faliment, cu condi1ia ca
această anulare să nu pľejudicieze sau să afęcteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru

10

Pľestatoľ.Înacest caz, Pľestatorul arę dľeptul de a pretinde numai plata corespunzätoare pentľu
paţtęa din contľact îndeplinităpână la data denunţäľiiunilaterale a contľactului.

l8.5. - Contractul se consideľă desfiinţat de dľept, fttáa mai ťr nęcesaľă punęľea înîntârziere şi
fáľä nici o formalitąte pľealabilă'pÍęzęÍftaolauzâ fiind un pact comisoriu do grad IY' înoazul
nęconstituiľii înteľmen a gaľanţiei de bună execuţie, garanţia de participaľe fiind păstrată de
Achizitor cu titlu de daune-inteľese pentľu ręzilięręa contľactului din acęst motiv.
18.6.

- Încazul încaľę Pręstatorul nu-şi onoľeazä, înmod culpabil, obliga1iile asumate pľin

contraçt şi ofeľtă, atunoi Aohizitorului i se oonfęľă dľeptul, dar nu şi obligaţia, dę aręzilia do plin
dľept pľezonful contract, prin notiftoaľe de ľęziliere tľansmisă Pľestatorului, precum şi de a
pľetinde şi obţine dę la Prestatoľ ou titlul de dauno intoroso, oontravaloaręa servioiiloľ nopľosţato
fără TVA.

1

9.

INCETAREA CONTRACTULUL REZILTEREA CONTRACTULUI

1 9. 1 Prezentul contľact înceteazâ înurmătoarele situaţii :
a) prin executaľea de către ambele păľţi a tuturor obligaţiilor ce le revin confoľm pľezentului
contract şi legislaţiei aplicabile;
b) prin acoľdul părţiloľ consemnat înscľis;
c) prin ľezilieľe, încazul încaľe una din părţi nu îşiexecută sau execută necorespunzătoľ
obligaţiile contľactuale.

I9.2 In situaţia rezilieľii, totalelpaĄiale din ca:uza neexecutării/executării parţiale de către

Prestator a obliga1iiloľ contractuale' acesta va datoľa achizitoľului daunę-interęse încuantum
egal cu valoaľea obligaţiilor contractuale neexecutate.
19.3. In situa1ia in caľe executaľea parţială a obligaţiilor contractuale face imposibilă realizarea
obiectului contľactului înintegľalitatea sa, chiaľ dacă a fost recepţionată o paľte din contľact
conform dispozi1iiloľ legale, prestatorul va datora achizitorului daune-interese încuantum egal
cu întreaga valoare a obligaţiilor contractualę stabilite prin contract.
19.4. Rezilieľea pľezentului contľact nu va avea niciun efect asupra obligaţiiloľ deja scadente
întrepăľţile contractante.
19.5. Păţile sunt de dľept înîntârzieľepľin simplul fapt al nerespectăľii clauzeloľ pľezentului
contract.

19.6 Achizitorul îşirezervá dreptul de a denunţa unilateral contľactul de prestare, încel mu|t 15
zile de la apariçia unor circumstanţe caľe nu au putut ťt pľevăzute la data încheieľiicontľactului,
sub condi1ia notificării pľestatorului cu cel puţin 3 zile înaintede momentul denunţăľii.
I9.7 Fětrâ a aduce atingere dispoziţiiloľ dreptului comun pľivind încetareacontľactului sau
dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulită1ii absolute acestuia înconformitatę cu
dispoziţiile dreptului comun' achizitoľul are dľeptul de a denunţa unilateľal contľactul înpeľioada
de valabilitatę a acestuia înuna dintre uľmătoarele situaţii:
a) încazul modificării contractului înalte condiçii decât cele prevŁute de prevedeľile legale în

vigoaľe.
b) in conditiile pierderii Íinatarii europene.
19.8 Achizitorul poate proceda la rezilieręa unilaterală a contractului, ftľă efęctuaľea vreunęi alte
formalita1i şi făľă intervenţia instanţei de judecată, însituaţia încare Prestatorul subcontľactează
sau cesioneazá cu încălcarea prevederilor legislaţiei învigoaľe, drepturile şi obligaţiile sale.
19.8.l' Contractul încetează, de plin drept, Íără inteľvenţia instanţei de judecată şi fără
îndepliniľeavreunei formalită1i, însituaţia încare pľestatorul nu îşiîndeplineşteobligaţiile
pľevăzute încontract. Înaintede a opera rezoluçiunéa de plin drepĺ, achiżitorul tľansmite o
notificare înlegătură cu încălcaľeaobligaţiiloľ de către prestatoľ.
19.8.2' Achizitoľul va avea de ales la acest moment, in functie de inteľesele sale:
- prin notificaľe' va acordă un termen de 15 zile pentru îndepliniľeaobligaţiilor sau
- pľin notificaľe, nu va acorda nici un teľmende remedieľe si va pľoceda de indata la
r ezilier ea contractu lu i.
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19.8.3. Dacă, prin notificare, va acoľda acest tęľmen dę ľeziliere, după tľeceľea celoľ 15 zile
pľestatorul, tot nu îşiîndeplineşteobligaţiile, contractul sę consideľă încetatde plin drept, fara
nici o alta formalitate.

20. CONFLICT DE INTERESE
20.l. Pľestatorul va lua toate măsurile nęcesare pentľu a pľeveni sau punę capăt oricărei situaţii
ce poate oompromite ęxecutarea înmod oorect şi obiectiv a Contľactului. Acęst conflict de
intęrese poate fi generat, înmod direct sau indiľect, de un inteľes financiar, economic sau de un
alt inteľes peľsonal împăľtăşitîntropeľsoanęlę çu funoţii dę dęoizię înçadľul Pręstatorului
(inclusiv al tutuľoľ membľilor din asocieľe şi al Subcontractanţiloľ săi), pe de o paľte,
şi
peľsoanele cu funcţii de decizie încadrul Achizitorului şi al Supervizorului (diriginte de
şantier),
pe de altă paľte. orice conflict de interęsę ce poate apăľea întimpul executăľii Contracfului se va
notifica Achizitorului făľă întâľziere.Încazul unui ástfel de cońflict' Pľestatorul va lua imediat

toate măsurile necesaľe pentru a-l preveni şi soluţiona.

20.Ż. Achizitoľul îşirezęrvâ dľeptul de a vęľiftca dacá aceste măsuri sunt coľespunzătoare şi
poate solicita măsuri suplimentaľe, după caz. Pľestatoľul se va asiguľa că personalul său cu
funcţii de decizie nu este pus într-ositua1ie ce poate genera un conflict de inteľese. Făľă a afęcta
obligaţia ce îiľevine pľin Contract, prestatoľul va înlocuiimediat şi gratuit pentľu Achizitoľ orice
peľsoană cu funcţie de decizie din Personalul său expus unei astfel de situa1ii.
20.3. Pľestatorul se va ab1ine de la orice contact ce poate influenţa independenţa sa sau a
Personalului său şi compľomite executarea înmod corect şi obiectiv a Contractului.

Aľhivaľea
2l.1. Toate actele şi/sau documentele, înscrisurile, datele, schi1ele, fotogľafiile, înľegistľărileşi
21.

oľice alte asemenea, precum şi orice baze de date (după caz), carc se află înposesia Prestatorului
elaborate de catre Prestatoľ sau de cătľe peľsonalul
acestuia, vor Íi arhivate şi oľganizate înmod cronologic, sistematic şi exact grupate in dosare,
numeľotate şi denumite înconsecinta atat înfoľmat tipăľit cât
şi înformat electronic, însoţitede
un opis astfel încâtpľocesul de identiĺrcare al acestoľa sa fie coľespunzător.
ŻI.2.Tqmenele de aľhivaľe voľ ťl in conformitate cu legislaţia din România.

înlegătura cu Contractul sau care sunt

2Ż.

CoDUL DE CoNDUITĂ

Ż2.I. Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi impa(ial şi ca un consilier de încredeľepentru
Achizitor confoľm regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum cu diścre1ia
şi
necesaľă. Se va abţine să facă afiľmaţii publice înlegătură cu serviciile prestate fără să aibă
aprobaľea prealabilă a Achizitoľului, pľecum şi să paľticipe înorice activitaçi care sunt înconflict
cu obligaţiile sale contractuale înrapoľt cu acesta.
22.Ż.In cazul încare Prestatorul sau oricaľe din asociaţii săi, se ofeľă să dea, ori sunt de acord să
ofere oľi să dea, sau dau oricărei persoane' mită, bunuľi îndaľ, facilităţi ori comisioane înscopul
de a deteľmina ori recompensa îndepliniľeaoľi neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind
contractul de servicii sau orice alt contract încheiatcu Achizitoľul, ori pentru a favoľiza sau
defavoriza orice peľsoană înlegătuľă cu contractul sau cu orice alt contľáct încheiatcu acesta,
Achizitorul poate decide încetareacontractului, fträ a aduce atingere niciunui dľept anterior
dobândit de Pľestatoľ înbazacontractului.
ŻŻ.3. P|áţile către Pľestatoľafeľente contľactului vor constitui singurul venit ori beneťrciu ce
poate deľiva din contľact, şi atât Prestatoľul cât
şi peľsonalul său saĺariat ori contractat, inclusiv
conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision' discount, alocaţie, plată
indirectă ori oľice altă forma de ľetribuţie înlegătură cu sau pentru executarea ouligaiĺĺoiain
contract.
Ż2.4. Prestatoľul nu Va avea

nici un drept, direct sau indirect, la vľeo, facilitate sau comision cu
privire la orice bun sau pľocedeu brevetat sau pľotejat utilizate înscopurile contľactului, fără
apľobarea prealabilă înscris a Achizitorului.
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ŻŻ.5. Prestatorul şi peľsonalul său voľ ľespecta secľetul pľofesional, pe perioada executăľii
contľactului, inclusiv pe peľioada oricăľęi prelungiľi a acestuia, pľęcum şi după încętaroa
contľactului. Înacest senś,cu excepţia cazului încaľę se obţine acordul scris pľealabil al
Achizitorului, Pľestatorul şi personalul său, salariat ori contľactat de acęsta' incluzând
conducęręa şi salariaţii din tęritoriu' nu vor comunioa niciodată oľioăľei alte persoane sau entităţi,
nioi o infoľmaţie confidonţială divulgaţă lor sau despre caľę au luat ounoştinţäşi nu voľ facę
publioă nioio informa1ie ľefeľitoarę la ľęoomandăľilo primito înoursul sau oa rozultat al doľulării
sęrviçiilor oę faç obięçtul prozontului oontraot. Totodată, Prostatorul şi porsonalul său nu vor
utiliza îndauna açhizitorului infoľmaţiilę çę lę-au fost furnizatę sau rozultatul studiilor, tostolor,
cęrçętăľilor desľáşuľate înçuľsul sau însoopul ęxooutăľii oontraotului.

DREPTURI DE PRoPRIETATE INTELECTUALĂ
Ż3.L - orice documente sau materiale elaborate ori compilate
23.

de Prestator sau de peľsonalul său
salariat ori contractat pentľu executaľęa prezentului contľact, voľ deveni propľietatea exclusivă a
Achizitoľului. După încetaľeapľezentului contľact, Pľestatoľul nu va utiliza documentęle şi/sau
materialele realizate înprezentul contract înscopuri care nu au legătuľă cu pľezentul contract
fáră acordul scris prealabil al Achizitorului.

23.2. - Pľestatoľul nu va publica aľticole ľefęritoare la obiectul prezentului contľact, nu va face
refęrire la aceste servicii încursul executăľii altor seľvicii pentru terţi şi nu Va divulga nicio
informaţie fumizatâ de Achizito1fträ acoľdul scľis prealabil al acestuia.

23.3. - oľice ľezultate ori dľepturi, inclusiv dľeptuľi de autor sau alte drepturi de pľoprietate
intelectuală ori industrială, dobândite înexecutarea prezentului contract voľ fi propľietatea
exclusivă a Achizitorului, care le va putea uti|iza, publica, cesiona ori transfeľa aşa cum va
considera de cuviinţă, fáľă limitaľe geografică ori de altă natuľă, cu excepţia situaţiilor încare
există deja asemenea dľeptuľi de pľoprietate intelectuală oľi industrială.
23.4. - Pľestatoľul se obligă să ľespecte ľeglementăľile ľefęritoaľe la condiçiile de muncă şi
pľotecţia muncii şi după caz, standaľdele internaţionale agľeate cu priviľe la foľţa de muncă,
convenţiile cu pľivire la libęrtatea de asocieľe şi negocieľile colective, eliminaľea muncii foľţate
şi obligatorii, eliminaľea discriminării înpľivinţa angajării şi ocupării forţei de muncă a
persoanelor cu dizabilită1i.
23.5. - Pľestatorul va respecta şi se va supune tutuľor legiloľ şi reglementăriloľ învigoare în
România şi se va asigura că şi personalul său, salariat sau contľactat de acesta, conduceľea şi,
suboľdonaţii acestuia, voľ ľespecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări.
Ż3,6. - Pľestatorul va despăgubi Achizitorul

încazul oľicăroľ pľetenţii şi acţiuni înjustiţie

rezultate din oľice încălcări ale prevederiloľ învigoare de Prestatoľ, personalul său, salariat sau
contľactat de acesta, inclusiv conducerea şi suboľdonaţii acestuia, cu ľefeľiľela pľezentul
contľact.

24.

GARANŢIÄ DE BI]NĂ EXECUŢIE Ä CoNTRACTULUI

Ż4.1.Prcstatorul se obligă să constituie şi să depună la sediul Pľimăľiei Mun. Slobozia întermen
de 5 zile lucľătoaľe de la semnarea contractului de cătľe ambele păľţi, garanţia de bună execuţie a
contractului, sub sancţiunea ľezilierii acestuia, de plin drept, ťáľă nicio altă foľmalitate prealabilă
de puneľe înîntârzieľeşi Îáľăintervenţia vreunei autoritä1i sau instanţe dejudecată.
24.2, 'Prestatoľul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, încuantum de
reprezentând |0% din valoarea contľactului, fără TVA, pentru întľeagapeľioadă de
deľulaľe a contractului.

-lei,
Ż4.3 . - Gaľanţia de bună execuţie se constituie, înconfoľmitate cu pľevedeľile art. 40 din H.G. nr.

39512016 privind achizi1iile publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin virament
bancar sau printr-un instľument de gaľantare emis de o instituţie de credit sau de ô societate de
asigurări, încondi1iile legii şi devine anexă la contľact. Încazul încaľe valoarea gaľanţiei de
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bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoľitatęa contľactantă are dľeptul de a accepta
constituirea acesteia prin depunerea la casięľie a unoľ sumę înnumeraľ. Dacă păţile convin,
garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineľi succesive din sumele datorate pentru

facturi paţiale, cu ľespectaľea prevedeľiloľ aľt.40, alin.(4)-(9) din H.G, nr. 395/20í6, cu
modificăľilę şi completările ultęrioare. Garanţia astfel constituită estę destinată acopeľirii
eventualęlor prejudicii sufęľitę de Achizitoľ înexęoutaręa ptęzęntului contľact sau încazul
ľezilięrii oontractului din motive imputabile Prestatorului, precum şi încazul pľejudioiilor
pľoduse din vina Pre.statorului înexecutaľea serviciilor prevázute încontľact ori înalte situaçii
prevăzute de lege. Încazul înoaľę pĘudioiul produs Achizitoľului este mai mare decât
cuantumul gaľanţiei de bună exeouţie. Pľęstatorul este obligat să despăgubească Achizitorul
integľal şiîntocmai.
Ż4.4. Achizitoľul se obligă să ľestituie garunţia de bună execuţie aferenta pľezentului contract
confoľm art.42 din H.G. 39512016.
Ż4.5. Achizitorul aľe dľeptul de a ęmite pľetenţii asupra gaľanţiei de bună execuţie, înlimita
prejudiciului cľeat, dacă Pľestatorul nu îşiexecută, execută cu întârzieľesau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterioľ emiteľii unei pľetenţii
asupra gaľanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucľu Prestatoľului,
precizând totodată obligaţiile care nu au fost ľespectate.

Ż4.6. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie întermen de 14 zi|ę de la data
emiteľii Rapoľtului dę activitate final, dacă nu a ridicat până la acea dată, pľetenţii asupra ei.
Raportul de activitate final va fi depus în5 zile lucrătoare de la sÍâtşitul perioadei de asistenţă a
proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie'
24.7.Însituaţia încare păţile convin pľelungirea termenului de pľestare a seľviciiloľ, pentľu
orice motiv (inclusiv fo4ă majoră), Pľestatoľul aľe obligaţia de a prelungi valabilitatea gaľanţiei
de bună execuţie, înmaxim 5 zilre lucľătoare de la solicitarea Achizitorului, încaz contrar
Achizitorul fiind îndľeptăţitsă ľeziliere contľactul de p|in drept, pľintľ-o notiťtcare scľisă adresată
Pľestatorului, fárâ necesitatea unei alte formalită1i şi Îárăintervenţia vreunei autorităţi sau
instanţe de judecată.

Ż4.8. Gaľanţia de bună execuţie trebuie să fie iľevocabilă pe perioada derulăľii contractului.
25. FoRŢA MAJoRĂ
25.1. Foľţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

25.2. Fotţa majoră exoneľează păľţile contľactante de îndeplinireaobligaţiilor asumate prin
pľezentul contľact, pe toată perioada încaľę acţioneazá aceasta, sub rezerva constatării ei pohivit
legii.
25.3. Îndepliniľeacontractului va fi suspendată înperioada de acţiune a foţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau păľţilor până la apari1ia acesteia.
Ż5.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră aľe obligaţia de a notiÍica celeilalte păľţi,
imediat şi înmod complet, producerea acesteia şi de a lua oľice măsuľi care îistau la dispozţie,
învederęa limitării consecinţeloľ sau pĘudiciilor pľoduse celeilalte păţi.
25.5. Dacá foţa majorá acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai maľe de 30 de
zile, oricare paľte va avea dľeptul să notifice celeilalte păţi încetareade plin dľept a prezentului
contract, ftrá ca vreuna dintľe păţi să poată pľetinde cęleilaltę daune-inteľese.
26.

SoLUŢIoNAREA LITIGIILoR

26'1. Achizitorul şi prestatorul voľ face toate efoľturile pentru a rezolva pe cale amiabilă oľice
neînţelegeľesau dispută care se poate ivi întreei, încadrul sau înlegătură cu îndeplinirea
contľactului.

26.2.Înipotezaîncaľe păţile nu reuşęsc o soluţionaľe amiabilă, Íiecare dintre acestea poate
solicita ca disputa să se soluţionezę dę cătľę instanţele judecătoreşti competente, de la śediul

achizitiľului.
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27.

LIMBA CARE GWERNEAZĂ CoNTRACTUL

Limba caľe guveľnęazdcontraotul este limba ľomână.

28.

LEGEA APLICABILĂ CoNTRACTULII

Contľactul va fi inteľpľetat confoľm legiloľ din România.

coMUNIcĂRI
29.I. (1) orioe oomunioaľe

29.

întrepăţi, ľefoľitoarela îndepliniľeaprezentului oontľaot, tľębuię să

înscris.
(2) oľice document scris tľebuie înregistratatât înmomentul transmiteľii, cât şi în
momentul primiľii.
29.2. Comunicăľile dintre păţi se pot face şi prin telegramă, telex, fax sau e_mail, cu condi1ia
confiľmăľii înscris a pľimiľii comunicăľii.
ťte transmisă

Păţile au înţelessă încheiepľezentul contľact întrei exemplare, 2 exemplaľe pentľu
Achizitor si un exemplar pentru Pľestatoľ.
ACHIZITOR

PRESTATOR
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ACORD PRIVIND PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

conex Contract servicii

nľ.

data

U.A.T. Mt]NIcIPruL sLoBOzIÁ^, având sediul înSlobozia, jud. Ialomiţa, stľ. Episcopiei nľ.

1, cod poştal 9200Ż3, telefon

+40Ż43l23I40I,

fax

+40Ż43l2I2l49,

e-mail
office@municipiulslobozia.ľo, cod fiscal 4365352, cont nr. Ro14TREZŻ4A740600710130X deschis la
Tľezoreľia Municipiului Slobozia, ľepľezentat legal pľin domnul Soaľe Dľagoş, având funcţia de Pľimaľ,
încalitate de Achizitoľ, încalitate de OPERATOR pe de o paľte,

si

înregistratla Registľul

inregistrare

sediul

, ľeprezentant legal prin
social in localitatea
, Str.
, cod

comertului

,

cod unic

de

cu
, in calitate de
judetul lalomita, Banca
ĺľ.
in calitate de Pľestatoľ

Pľeambul

-l

(A) opeľatorul îşipropune să respecte dľeptul la pľotecţia datelor cu caľacteľ personal al peľsoaneloľ
vizatę si a implementat politici de protecţia dateloľ robuste, având aşteptarea ca fiecare Împutemicit,
subîmputerniciţişi angajaţii sau colaboľatorii acestoľa ce prelucręazá date cu caľacteľpersonal în
numele său să adere la standarde înaltede protecţie
(B) opeľatorul şi Împuteľnicitulau încheiatun
sa intervină
si înţelegeľiulteľioaľe sau noi contracte, înbazacă'
ľelucra date
cu caľacter peľsonal sub instrucţiunile si pe seama opeľatoľului;
(C) Păľţile sunt inteľesate să încheieacest Acoľd, ce pľevede teľmenii şi condiţiile pentľu pľelucraľea
de cătľe Împuteľnicita dateloľ cu caracteľ personal pe sěu'nu opeľatorutu1, confoľm ciľin1elôr legale in
domeniul pľotecţiei dateloľ cu caracter peľsonal.
'1. Obiectul Acordului
1.1. Păţile convin că, înconfoľmitate cu Legislaţia pľivind Protecţia Dateloľ, U.A.T. Mun. Slobozia
este opeľatoľ de Date cu Caracter Peľsonal' care incredinteaza opeľatiuni de prelucľaľecătre
pentru a ťl rcalizate sub şi înlimita instrucţiunilor
operatorului, încalitate de
in sensul Legislatiei pľivind Protectia Dateloľ.
1.2. Drepturile şi obligaţiile geneľale ale Păľţilor sunt pľevăzute de prezentul Acord, iaľ infoľmaţiile
si dętaliile specifice privind pľelucrăľile individuale de date (l.e' scopul, duľatą natuľa şi scopul fiecărei
prelucľări, tipul de Date cu Caracter personal şi Peľsoanele Vizate) sunt definite şi specificate în
confoľmitate cu extrasul din Registľul de pľelucľăľide date 1inut de către opeľatoľ si fumizat
Imputemicitului.
1'3. oľice modificaľe a scopului prelucrăľii descrise înRegistľul de pľelucľare de date al operatorului
se poate efectua numai înbazaunei instrucţiuni scrise din paľtea operatorului, prin Persoane Autoľizate
de acesta.

2. Pľelucľaľedoaľ confoľm ĺnstľucţiunĺloľşi scopuľiloľ opeľatoľului
2.1. opeľatorul este cel care stabileşte scopuľile şi limitele prelucľării Dateloľ cu Caľacteľ Personal
efectuate înbazaacestui Acoľd, precum şi, după caz, mijloacele prin caľe acestea serealizează şi alte
detalii de prelucrare înfuncţie de specificul prelucľăľii avute învedere. Prelucrarea Dateloľ cu Caracteľ
Personal va ťl ręalizată înconformitate cu detaliile reflectate in extľasul din Registrul de prelucľare de
date ţinute de operator.

Ż.Ż. Împuteľnicitulare obligaţia de a prelucra Datele cu Caľacteľ Peľsonal numai la şi înlimitele
stabilite in instrucţiunile tľimise înscľis de cătľe operator, inclusiv cu pľivire la tľansferul de Date cu
PAGE
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Caractęr Personal cătrę o Ţară Terţă sau o organizaţie intornaţională. Daoă obligaţia dę transfor îiręvinę
Împuternicitului întemeiuĺ Legii Aplicabile, ímputérnicitul vá notifioa operatořuíînaintę oa preluoraroa
să ąibă loç sau oel mąi târziu înaintedę ą ęfęotua un transfęr dąçă aoosta devinę impus de Legea
Aplicabila pę parcursul prelucrăľii, cu excepţia cazului încare notificaľea estę inteľzisäpotrivit unor
pľevede^ľi legalo dę intęľęs public.
Ż.3. In plus faţă de instľuctiunile incluse in acęstAcoľd, operatorul îşipăstrează dľeptul do aemitę
orice alte instľucţiuni ou pľiviľela tipul, soopul şi prooodurilę dę pľeluoraro a Datolor ou Caraotor
Peľsonď, pe caľę le poate speciÍica îndętaliu îninstruoţiunilę ęmisę oătľo Împutęmiçit.

2.4. Imputernicitul va documenta şi va păstľa instrucţiunile primite de la opeľator, modificările
acestora şi alte permisiuni într-unmod rezonabil, clar şi va pune aceasta evidenţa la dispozi1ia
operatorului, la ceľere. Astfel, Împuteľnicituleste obligat să menţină un ľegistľu detaliat, clar şi ia zi'al
prelucľărilor de Date cu Caracteľ Personal desÍăşuľateînnumele opeľatorului confoľm pľezentului
Acoľd, înforma, cu conţinutul şi reflectând cel puţin informaţiile prevázute de aľt. 30 alin. (2) GDPR.
2'5. Instľucţiunile operatorului voľ Íi emise exclusiv de cătľe PersoanalPeľsoanęle AutorizatăJę.
Destinatarii instrucţiuniloľ sub controlul Împuternicituluisunt persoanele de contact din partea acestuia
comunicate înscľis cătľe operator. Încazul unei schimbări a peľsoanei(lor) de contact sau dacă
peľsoana(le) de contact este/sunt împiedicată(e) pentru mai mult dę 90 de zilę consecutive să ia măsuri
pentru îndeplinirea scopului prezentului Acoľd, Partea al căľui repľezentant este înaceastă situaţie va
notiÍica cęalaltă Paľte de împrejuraľeînscľis, înmaxim 10 zile de la data apari1iei împrejurării.
2.6. Împuteľnicitulva notifica făľă întârzieľeopeľatorul încazul încaie consideiă óă o instruc1iune
din partea opeľatorului sau orice implementare a unei instructiuni transmise de cătľe acesta încalcăsau
are potenţialul de a încălcaLegislaţia privind Protecţia Dateloľ.
Ż'7. Împutemicitulva monitoriza respectaľea paiametľiloľ de confidenţialitate aDatelor cu Caracteľ
Pęrsonal înbaza prezentului Acord şi instrucţiunile, precum şi orice alte aprobăľi din paľtea
opeľatorului, înmod regulat, pe întreaga perioadă încaľe Acoľdul este învigoare.
2.8. Împuternicitulva prelucra Datele cu Caľacteľ Personal doaľ înlimila şi de asemenea mod cum
estę necesaľ pentru a aduce la îndeplinire scopul prelucľăľii, astfel cum estę stabilit de catre opeľator,
şi
nu va prelucra Datele cu Caľacter Peľsonal pentľu alte scopuľi sau înalt mod caľe nu este reflectat de
instrucţiunile operatoľului, este contľar Acordului sau Legislaţiei privind Pľotecţia Datelor.

3.

Menţineľeaconfidenţĺalităţiidateloľ
3.1' Imputernicitul va păstľa confidenţialitatea prelucrăľii şi ľezultateloľ obţinute pebaza pľelucrăľii

Datelor cu Caľacteľ Peľsonal, cu excepţia peľmisiunii scrise din parteaopeľatorului dę a le dezvălui.
3.2. Împuternicitulse va asigu.a ôĺ oiice persoană însăľcińatăcu prelucľaľea Datelor cu Caľactęr
Peľsonal de cătľe Împuternicit,fie angajat sau Subîmputeľnicit aĺ său, s_a angajat să păstľeze
confiden1ialitatea Dateloľ cu Caracteľ Personal înaintede a începeactivităţile de pľelucrare ľespective.
3.3. Împutemicitul se va asiguľa că toate persoanele implicate înpľelucrarea Dateloľ cu Caracteľ
Peľsonal prelucľează aceste date numai pebaza şi înlimitele instrucţiuniloľ primite de la operator.
'o"

3.4. obligaţiile Împutemicitului,ángajaçiloľ

şi a

Subîmpúeľnici1iioracestuia

a

păstra

confidenţialitatea dateloľ voľ ľămâne impuse acestora chiaľ şi după încetareaactivităçilor de pľelucľare
confoľm prezentului Acoľd sau încetarea furnizăľii de servicii pentľu Împutemicitsau a contracteloľ
dintľe Părţi.

4.

Secuľitateapľelucľăľĺĺ
4.1. Ţinând cont de stadiul actual al tehnologiei, precum şi de riscul cu gľade variatę de probabilitate
şi seveľitate pentľu drepturile şi libeľtăţile peľsoaneloľ ťlzice, Împuternicitul va implementa măsuri
tehnice şi oľganizatorice ľespectand cęl putin nivelul minim pentľu a asiguľa un nivel de securitate
coľespunzătoľ riscului pentľu prelucľările de Date cu Caracter Pęrsonal pe caľe le desÍăşoară va
şi
spľijini opeľatoľul, de asemenea, înimplementarea măsurilor de securitatę tehnice şi oľgánizatórice,
ţinând seama' înacelaşi timp, de natuľa pľelucľăľii şi de informaţiile disponibile Împuteľnicituluide
opeľator.
4.2. Pentru a evalua nivelul adecvat de protecţie, Împuteľnicitulva |ua înconsideľare, înmod special,
ľiscurile asociate prelucrării, precum distrugerea, pierderea, modifrcarea, divulgaľea neautoľizată sau
accesul neautorizat la astfel de Date cu Caracteľ Personal înmod neintenţionat sau ilegal.
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4.3. Împuteľnioitulpoate adopta una sau mai multę din următoaręle măsuri,
pentľu a asiguľa securitatea pľelucľäriloľde Date:
A) Psoudonimizaręa şi oriptarea Datęlor cu Caraoter Personal;

fátáafi limitat la

acestea,

B) Asiguľarea capabilităţiloľ, confidenţialităţii, disponibilităţii şi capacitării sistemelor şi serviciiloľ;
C) Ręstabiliľea ľapidă a disponibilitaţii şi acoosului la Datele ou Caľaotęr Poľsonal; sau
D) Implementaľea unui proces de vęľificare şi evaluare periodică a eťrcienţei măsuľilor tehnice şi
organizatorice pentľu a Eaţanta seouritatęa pľeluoľării'
^
4'4. Imputeľniçitul va sprţini opeľatoľul sau DPo numiţ de aoesţa, înçęęa ce priveşte doçumęntaľęą
ľespectăľii măsuľiloľ tehnice şi organizatorice implementate de aceasta.
4.5. Împuteľnicitulva veľiťtcamăsurile tehnice şi oľganizatorice implementate de acesta şi le va
ajusta şi actualiza atunci când este necesar pentľu a se asigura că pľelucÎaÍeaeste efęctuată în
confoľmitate cu Legislaţia pľivind Pľotecţia Dateloľ şi că dreptuľile Peľsoanęloľ Vizate sunt ľespectate în
peľmanenţă.

4.6. Împutemicitulse va asigura că toate peľsoanele ťlzice af7ate sub supľavegherea sa caľe au acces
la Date cu Caractęr Peľsonal pľelucľează efectiv aceste datę numai înconformitate cu instrucţiunile
operatoľului şi/sau Legislaţia privind Pľotecţia Datelor caľe prevede obligaţia de prelucľare a acestora.
Împuternicitul trebuie să se asiguľe că peľsoanele aflate înafara aľiei de ľeiponsabilitate pentru

prelucľarea Dateloľ cu Caracteľ Personal sau caľe nu pľezintă gaľanţii de securitate nu au acces la acestę
Date cu Caractęr Personal si ca exista ľeguli si proceduri pentru a preveni un acces neautorizat si pentru
a limita consecinţele unui astfel de acces.
4.7. Împutemicitul aľe obligaţia de a efectua o selecţie strictă şi precisă a accesului la Datele cu

Caľacteľ Peľsonal pľelucľate pentru
prelucľate.

a se asiguľa că nu este posibil accesul neautońzat la

datele

4.8. orice investi1ii, modificari sau actualizari încadrul sistemelor Împutemicitului din perspectiva

asigurării Măsurilor adecvate sunt însaľcina ęxclusivă a acestuia.
obligaţii de a Ofeľi Sprijin
5.1. Imputernicitul va oferi opeľatoľului sau DPo numit de acesta tot spľţinul posibil înîndeplinirea
obligaţiilor sale de a ľăspunde cererilor adresate de către Persoanele Yizate şi chestiunilor care ţin de
exercitarea dľepturilor Persoaneloľ Yizate. Dacă opeľatorul nu se poate ocupa el însuşide dľepturile
Persoanęlor Yizate sau dacă Împutemicitul ęste cel caľe are relá1ia direciă cu Peľsoanele Vizate,
Împuteľnicitulva lua toata masurile pentru a răspunde încel mai scuľt termen cereriloľ adľesate de către
Persoanele Yizate şi va ľespecta instľucţiunile relevante tľansmise de cătľe opeľatoľ fáră,întärziereşi va
pune la dispoziçia operatorului toate infoľmaţiile necesaľe într-unformat adecvat înacest scop îndecurs
de maxim 2 (doua) zile lucrătoare de la momentul solicitarii opeľatorului, sau de la momentul
contactării, încazul încare orice PeľsoaněĺYizatá il contactează înmod direct pe Imputernicit pentľu aşi exerc^ita dreptuľile.
5.2. Însituaţia unei Încălcări a Securităţii Datelor cu Caľacter Personal, Împuteľnicitulva notifica
operatorul sau DPo numit de acesta, despľe acest lucru înscris, fürâ întârzieľe,cel târziu în?4
(douăzeci şi patru) de oľe de la luaľea la cunoştinţäa încălcăľiiľespective, indicând:
A) o descľiere a caracterului şi natuľii ÎncălcăriiSecuľită1ii Dateloľ cu Caracteľ Peľsonal, inclusiv,
acolo unde este posibil, categoľiile şi număľul apľoximativ al Peľsoaneloľ Vizate încauzä, categoriile
afectate şi număľul apľoximativ de tipuľi de pľocesaľi de Date cu Caracteľ Peľsonal;
B) o descľieľe a consecinţeloľ pľobabile ale ÎncălcăľiiSecurităçii Datelor cu Caľacter Personal;
C) o descriere a măsuriloľ adoptate sau propuse pentru remedierea ÎncălcăľiiSecuľită1ii Datelor cu
Caracter Peľsonal şi, dacă este necesar' a măsuriloľ pentru atenuaľęa sau limitaľea eventualelor efecte

5.

negative alę acesteia.

Împuteľnicitulva spľţini operatoľul înelaboľarea rapoaľteloľ privind ÎncălcareaSecuľită1ii Datelor cu
Caraçter Personal cătrę Autoritatea de Supraveghere, pľecum şi, daca este cazul, inclusiv dacă
opeľatorul solicită aceasta, notificarea Peľsoanelor Yizate afectate de respectiva Încălcare.
5.3. Împuternicitul va spľijini operatorul, înteľmenele indicate de către acesta însolicitările adresate
de cătľe opeľatoľ, atunci când operatorul efectuează" o evaluaľe a consecinţeloľ sau a impactului
prelucľărilor de Date cu Caracteľ Peľsonal şi înorice consultaľe a Autorităçii de Supľaveghere. De
asemenea' Împuteľnicitulva asista opeľatoľul îndesÍăşurarea unęi evaluăľi prealabiíe a iirpactului
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opęľaţiunilor de pľelucľarę pentru a constata dacă acęsţea pot ľezulta într-unľisc ridicat pentru dreptuľile
şi libeľtăţile Persoanelor Y izate.
5.4. Dacá opeľatorul va solicita aoeasta' Împutornioitul va ręaliza informaręa Pęrsoąnęloľ vizaţe ou
pľivire la prelucraľea Dateloľ cu Caracter Personal, cu pľiviľe la alte aspecte legate de pľelucľaľea
Dateloľ cu Caracteľ Peľsonal oum aľ fi Înoăloări ale ĺ eourităţii Dateloľ ou Caraotoľ Porsonal şi, daoă osto
aazu|, va solicita consimţământul Pęľsoanęloľ Vizatę. Conţinutul notelor de infoľmaľe şi al foľmulaľęloľ
folositę vą fi furnizat sau apľobat do oătrę Oporator.
Coopeľaľea cu Autorităţile de Supľavegheľe
Imputernicitul va notifica operatorul sau DPo numit de acesta, fürá întärzięreîncazul încaľe o

9.

Autoritate de Supľavegheľe contactęazá Împuteľnicitulînmod direct cu pľivire la activităţile de
pľelucľare care fac paľte din obiectul Acordului.
7. Dľeptul Opeľatoruluĺde a fi infoľmat şĺde a desfăşuľa inspecţĺĺ
7.1. opeľatorul a^ľe dreptul înoľice moment să se convingă de ľespectaręa teľmeniloľşi a condi1iilor
prezentului Acoľd. Împuternicitulva ofeľi operatoľului şi/sau ľepľezentantului numit de acesta acces la
locurile (fizice sau electronice) încaľe sunt stocate infoľmaţiile şi Datele cu Caractęr Personal în
legătuľă sau ce fac obiectul activităçilor de prelucrare, înscopul desfáşuľării inspecţiiloľ şi audituľiloľ.
7 'Ż. imputernicitul va pune la dispoziţie operatorului, Îárăîntârzieľe,toate datele şi informaţiile
necesaľe pentľu monitoľizaľea respectării obligaţiiloľ prevăzute înprezentul Acoľd sau pe caľe acesta lea solicitat înmod explicit.
7.3. Dacä opeľatorul solicită- acest lucru, Împuteľnicitulva pune la dispoziçie opeľatorului, fără
întärzierc,toate informa1iile necesaré pentru registľul privind activităţile de prelucrare care fac paľte din
obiectul Acoľdului.
7.4. operatoľul va informa Împuteľnicitul,înscľis sau înfoľmă electronică, dacă identifică eľori sau
neľeguli cu ocazia inspectării prelucrării Datęloľ cu Caracteľ Personal.
7.5. Încazul încare orice Date cu Caľacter Pęľsonal aflate înposesia Împuternicituluisunt puse în
peľicol pľin gaj sau confiscare, proceduri de insolvenţă sau oľice alte măsuri impuse sau evenimente
pľoduse de terţi' Imputernicitul va notifica opeľatoľul de aceasta înmaximum 5 (cinci) zile de la
momentul încaľe a luat la cunoştinţă despľe posibilitatea luării acestor măsuri. De asemenea,
Împuternicitul va notifica teľţii încauzá, fütáîntärzieľe,că dľeptul de proprietate şi răspundeľea privind
integritatea Datelor cu Caľacter Peľsonal revinę operatorului.
8. Subîmputeľniciţĺ
8.1. Dacă intenţioneazâ sá ape|eze la serviciile unor subcontractanţi (,,Subîmputeľniciţi'')pentru a
efectua activităţile de prelucľaľe a Dateloľ cu Caracter Personal înnumele acestuia, confoľm obiectului
Acordului, Împuteľnicitulva notifica operatorul înprealabil cu privire la numele, adľesa, activităţile
planificate şi alte detalii pe caľe le consideľă ľelęvante cu priviľe la Subîmputeľnicit.opeľatorul poate
inteľzice contľactaľea acelui Subîmputernicit' fáră a fi obligat sä ptecizeze^motivele, înteľmen de 15
(cincispľezece) zile lucľătoaľe de la notiÍicaľea tľimisă înscris de Imputeľnicit, caz încare
Împuteľnicitulnu poate angaja acel Subîmputemicit.

8.2. Înmomentul numiľii unui Subîmputeľnicit,Împuteľnicitulva încheiaun contľact cu acesta
pentľu a se asigura că este supus aceloľaşi obligaţii privind confidenţialitatea dateloľ precum cele
pľevăzute înpľezentul Acoľd pentľu Imputeľnicit. Dovezi adecvate însensul încheieľiicontľactului
tľebuie fuľnizate operatorului fără întârzieri nejustificate, înmaximum 2 (două) săptămâni de la
încheiereaacelui Contľact.
8.3. Împuternicitulse asigură că fiecare Subîmputernicitofeľă gaľanţii adecvate însensul de a se
asigura că acesta a implementat măsuri tehnice şi oľganizatorice adecvate astfel încâtpľelucľaľea
Datelor cu Caracteľ Peľsonal să se realizeze înconformitate cu Legislaţia privind Pľotecţia Datelor. În
cazul încaľe operatorul solicită dovezi cu pľivire la respectaľea acęstor garanţii, Împutemicitultrebuie
să i le pună la dispozi1ie imediat.
8.4. Împuternicitul va notifica înscris operatoľul cu priviľe la oricę modificare pľevăzută înlegătură
cu numirea, relaţia contractuala sau înlocuirea Subîmputerniciţilor.operatorul poate inteľzice astfel de
modificări, fáráa fi obligat sáprecizeze motivele, înteľmen de 15 (cincispľezece) zile lucľătoare de la
notificarea trimisă de Împuteľnicit,cazîncare Împuternicitul nu poate efectua modiÍicarea pľevăzută.
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8.5. Înmomęntul înoętăriirelaţiilor oontľaotualę cu Subîmputernicitul, Împutemioitul sę vą asigura oă
acesta ręturnęazá Imputeľnioitului Datęlę cu Caľactęľpersonal pľeluorate înoadrul aotivită1iloľ sale,
urmată de ştergerea dęfinitivă a aoęstor dątę dę po orioe dispozitivo (fizioo sau ęlęotronioo) pe oaľę s-ar
putea afla.

9.

TľansfeľuľiTľansfľontaliere de Date cu Caľacteľ Peľsonal

Împuternicitul şi Subîmputeľnici1iinu voľ tľansfera Date cu Caľacteľ Pęľsonal cătľe ţăľi din afaľa
Uniunii Europene.
10. Răspundeľe şi Acţiuni înRegľes
10.l.Imputeľnicitul este ľăspunzátor faţă de operatoľ pentľu executarea completă şi la timp a tuturoľ
obligaţiiloľ ce îirevin însaľcina acestuia din prezentul Acord, din Legislaţia Aplicabilă şi din orice alte
instrumente agreate de Părti sau aplicabile Pľelucľaľiloľde Date cu Caracteľ Peľsonal la care se refera
acest Acord, inclusiv a obligaçiiloľ privind conf,rdenţialitatea şi secuľitatea Datelor cu Caľacteľ Peľsonal,
respectarea limitelor tľansmise sau derivând din instľucţiunile opeľatorului, îndepliniľeaobligaţiiloľ faţä
pe care
de Persoana Yizatá, şi pentru respectaľea obligaţiilor Subîmputernicitului/Subîmputeľniciţiloľ
îl/îi
numeşte pentľu îndepliniľeasarciniloľ asumate pľin prezentul Acoľd. oľice neglijenta, culpă şi/sau
încalcaredin paľtea Subîmputernicitului va fi consideľată neglţenţă' culpă şi/sau încălcareproprie a
Împuternicitului.

10.2.Împuternicitulva despăgubi opeľatorul înintegralitate împotrivaoricăroľ prejudicii mateľiale
sau moľale, diľecte sau indirecte, inclusiv cheltuieli judiciare şi onorarii ale avocaçilor sau sancţiuni
impuse de oricę autoritate competenta' ca urmare a neglijenţei' neexecutării sau executăľii nęconforme
sau cu întârzieľea oricăľoľ obligaţii prevázute însau deľivând din pľezentul Acord. Împuternicitulva
despăgubi opeľatorul de orice prejudicii de imagine sau reputaţionale, pierdeľe de beneficii sau profit
care pot deľiva din încălcareaAcoľdului sau a pľevederilor Legii Aplicabile înlegătură cu executarea
acestui Acord.
10.3. Încazul

încarc atät operatoľul' cât şi Împuternicitul sunt responsabili pentru pierderi sau pagube
materiale sau morale cauzate de activită1ile de pľelucľare care nu sunt conforme cu Legislaţia privind
Pľotecţia Dateloľ' fiecare dintre Părţi este răspunzătoare înmod pľopoľţionalpentľu aceste pierderi sau
pagube, potrivit aspecteloľ care sunt înľesponsabilitatea Păľţii respective potrivit Legii Aplicabile'
pľecum şi acestui Acoľd.

11' Duľata şi ÎncetareaAcoľdului

ll.l.Prezentul Acord se încheiępe o perioadă nedeteľminată, intľând învigoare din momentul
semnării de către ambele Păľţi.
ll.Z'Împuternicitulnu poate încetaunilatęral pľezentul Acord. opeľatorul are dreptul să înceteze

unilateľal Acoľdul oľicând, fárâ a fi obligat sâ precizeze motivele' sub rezerva unui preaviz de 30
(tľeizeci) de zile oferit Împuternicitului'
ll.3.Prezentul Acord poate fi încetatde cătľe opeľatoľ cu efect imediat, pľin simpla notiĺtcaľe, din
motive întemeiate, fáră. a fi necesaľă puneľea înîntâľzieľea Împuteľnicitului, alta foľmalitate si faľa a Íi
necesaľa inteľventia instantei de judecata. Se consideră un motiv întemeiatcazul încare Împuteľnicitul
continua sa încalceprevederile contľactuale in ciuda aveľtismentului pľimit din paľtea operatorului'
daca incalca ľeglementările pľivind confrdenţialitatea oľi securitatea datelor, đeasemenea oľice încălcaľe
a prezentului Acord sau a Legii Aplicabile de natuľă să aducă atingere dľepturiloľ Peľsoanelor Yizate
sau să pľoducă pľejudicii, mai ales de imagine sau ľeputaţionale, operatorului.
ll.4.Rezilieľea prezentului Acord indreptateste operatorul sa rezilieze contľactele principale ori
conventiile in temeiul caľora Imputernicitul pľelucreaza date cu caracter personal pe seama opeľatorului
cu o notiÍicare pľealabila, dar fara interventia instantei de judecata si fara alta formalitate. Aceasta
c|auza ľepľezinta vointa expľesa a Partilor, care se aplica in mod prioritar si deľogatoriu fata de
contractual pľincipal sau conventiile existente dintre Paľti'
12. ConsecinţeleÎncetăľii
12.1'Cu exceptia cazului încaľe operatoľul a dat instructiuni contrare înaintedę sau înmomentul
încetariiprezentului Acord, toate Datele cu Caractęr Personal, rezultatele şi înregistľăľileprelucľăľii
acestor Date cu Caructer Personal trebuie retuľnate opeľatorului întermen de maxim 10 (zece) zile
lucrătoare de la încetaľeaAcoľdului şi şteľse de pe toate dispozitivele, inclusiv cele care apaľţin
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Subîmputernici1ilor.La solicitaľea operatorului, Împutęrnicitulîiva fuľniza înscris dovezi privind
ştergeľea sau distrugeręa datęloľ, înmaxim 3 (ţrei) zile dę la solicitaľę.
l2.2.In cazu| in care Împuteľnicituleste obligat, înbaza Legislaţiei pľivind Protecţia Datęlor şi/sau a
Legislaţiei Aplicabile, să continue să păstľeze aceste ręzultatę sau înľegisträri,va notif,tca opeľatoľul de
acest lucru înaintede iniţierea pľelucľăľii sau cel mai tarziu înmaxim 5 (cinci) zile luorätoaľe de la
momentul la caľe a cunoscut existenţa acestei obliga1ii.
12.3'Punctele 12.l. şi IŻ.Ż. de mai sus Sę aplioă şi Subîmputerniciţilornumi1i de Împuteľnicit.
l2.4.Dooumentęlo sau rogistrolę oaľę ŞęľYęsçdrept dovadă a pľeluoľăľiilegale a Datelor ou Caľaçteľ
Personal înconformitate cu solicitarile şi/sau instrucţiunile emise de opeľator sunt păstrate de
Împuternicitînconformitate cu perioadele legale de păstraľe, inclusiv după încetarea activită1iloľ de
pľelucľaľe,iar copii ale acestor înregistrăľivor fi livrate operatorului, la solicitarea acestuia, înmaxim
30 (tľeizeci) de zile de la primirea solicitării.

í3. AsiguľăriSuplimentaľe

Paľtile convin şi stipulează că prezentul Acord a fost negociat de către ambele Pă(i cu deplină luare la
cunoştinţă şi întelegerea efectelor sale comerciale şi legale şi că niciuna din prevedeľile prezentului
Acoľd nu poate fi consideľată ca o clauzá standard sau neobişnuită confoľm art. IŻ02 si 1203 ale
Codului CivilRomân. Mai mult decât atât, Împutemicitulconťrľmă că este un contľactoľ independent şi
expeľimentat, având toată pregătiľea şi expertiza nęcesare pentľu a putea încheiaprezentul Acord şi, pe
această cale, de a-şi asuma ľiscul de impľeviziune.

14. Diveľse

l4.l.Împutemicitulse angajează să nu cesioneze dľepturile şi obligaçiile caľe decuľg din prezentul
Acord şi nici Acordul înîntregimea sa, inclusiv această obligaţie de cesiune, fáră acordul scris prealabil
al operatoľului'
|4.Ż.Toate modificăľile şi completăľile, pľecum şi ľezilieľea pľezentului Acoľd şi a anexeloľ sale sunt
valabilę numai dacă sunt efectuate înscris.
14.3.Încazu|încaľe orice dispozi1ie a acestui Acoľd este declarată nulă sau inaplicabilă de către o
instanţă, tribunal arbitral sau de orice altă autoritate competentă, celelalte dispozi1ii contľactuale'
respectiv drepturile şi obligaţiile Pă4iloľ prevăzute dę acestea rămân învigoaľe' Dispozi1ia nulă sau
inaplicabilă va fi eliminată din Acoľd, iar Păţile vor depune toate diligenţele astfel încâtdispozi1ia nulă
sau inaplicabilă să fie înlocuită cu o dispozi1ie validă si aplicabilă, care să aibă, pe cât posibil, efectele
economice ale dispozi1ięi nulę sau inaplicabile.
I4.4.Oricare şi toate comunicăľile şi/sau notificările dintre Păţi cu privire la sau înlegătuľă cu acest
Acord voľ fi considerate valabile dacă au fost efectuate înscris şi au fost tľansmise celeilalte Părţi printľun mijloc de comunicaţe caÎepresupune conÍiľmaľede pľimire la adresa menţionată înPľeambulul la
prezentul Acoľd, inclusiv pľin inteľmediul poştei electľonice.
l4.S.Prezentul Acord este ľeglementat de legea română; instanţele ľomâne vor fi competente pentru
judecaľea oľicărui litigiu decuľgând din executarea prezentului Acord.
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