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CONTRACT - CADRU DE SERVICII
Nr. ........................................

1. Părţile contractante
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările

ulterioare, urmare a referatului nr. 52484/13.05.2021, întocmit de către Direcția Tehnică,
Compartimentul Investiții Lucrări Publice, s-a încheiat prezentul contract de achiziție publică de
servicii,

între

U.A.T. MUNICIPIUL SLOBOZIA, cu sediul în Municipiul Slobozia, Strada Episcopiei nr.1,
cod poștal 920023, Judeţul Ialomiţa, CUI 4365352, tel: 0243/231401, fax: 0243-212149, e-mail:
office@municipiulslobozia.ro, cont nr. ............................... deschis la Trezoreria Municipiului
Slobozia, reprezentată prin domnul Dragoș SOARE, având funcţia de Primar, în calitate de
Achizitor, pe de o parte

și
……………………, cu sediul social în ………………… str. ……………… nr. …………,
sectorul ….. / judeţul ………………….. – cod poştal ………………, telefon: ………………… /
fax…………………, adresă email: ……………., număr de înregistrare la O.R.C. J/…/… /…,
C.I.F.: ……………. şi cont - cod IBAN: ............................., deschis la Trezoreria ………………,
reprezentată prin ADMINISTRATOR (după caz, DIRECTOR GENERAL/ ALTĂ FUNCŢIE) –
Prenume /Nume ……………….., în calitate de Prestator, pe de altă parte,

2. Definiţii
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. obiectul contractului - executarea și finalizarea serviciilor definite în caietul de sarcini;
e. forţa majoră -Termenul „Forță majoră” utilizat în prezentul Contract este definit potrivit art.
1.351 alin. (2) din Codul civil și înseamnă un eveniment independent de controlul Părților, care nu
se datorează culpei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului și care
face imposibilă îndeplinirea, integrală sau parțială, a obligațiilor de către una dintre Părți și include
calamități, greve, sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public,
războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecții, revolte, epidemii, pandemii, alunecări de teren,
cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte
evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părților și care nu ar putea fi evitate
prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență. Enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
f. caiet de sarcini – conţine în mod obligatoriu specificaţii tehnice. Specificaţiile tehnice
reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică, ce permit fiecărei lucrări sau serviciu
să fie descrisă în mod obiectiv astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante.
Specificaţiile tehnice definesc, după caz si fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului
înconjurător, siguranţa în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de
testare, ambalare, etichetare, marcare si instrucţiuni de utilizare a produsului,tehnologii si metode
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de producţie, precum si sisteme de asigurare a calităţii si condiţii pentru certificarea conformităţii
cu standarde relevante sau altele asemenea.
g. ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct
de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea
financiară si propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire;
h.propunerea tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau,
după caz, din documentaţia descriptivă;
i. propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte
condiţii financiare si comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin
documentaţia de atribuire;

ribuire.
j. act adiţional - document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului de prestări
servicii;
k. durata contractului – limitele de timp în care contractul produce efecte juridice (de la data
încheierii până la recepţia finală);
l. data încheierii contractului-data ultimei semnături menționată în contract;
sș. grafic - planificarea realizării serviciilor care fac obiectul contractului;
m. proces-verbal de predare/primire - documentul întocmit de Prestator/Achizitor, redactat în
două exemplare, ambele semnate de către reprezentanţii Părţilor, în care sunt consemnate tipul,
cantitatea şi calitatea serviciilor prestate de Prestator;
n.conflict de interese - înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea Prestatorului de a
exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice
moment, să acorde prioritate intereselor Achizitorului sau interesului public general al proiectului,
orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute
sau prezente, ale Prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-
contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul Prestatorului;
o.garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către Prestator în scopul asigurării
Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului;
p. daune-interese - compensări sau despăgubiri băneşti pe care o parte le poate cere celeilalte
părţi, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin neexecutarea ori executarea defectuoasă sau cu
întârziere a obligaţiilor contractuale;
r.penalitate - despăgubire bănească sau în orice altă valoare patrimonială cuantificată, pe care
partea în culpă urmează să o plătească celeilalte părţi, conform legii sau contractului, în caz de
neexecutare sau executare necorespunzătoare a clauzelor contractuale;
s. ordin de începere - document elaborat de către Achizitor şi transmis către Prestator prin
intermediul căruia se confirmă demararea activităţilor contractului;
t. zi - zi calendaristică; lună-lună 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 viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile având ca obiect <<Servicii de proiectare studiu
de fezabilitate, proiect tehnic, D.T.A.C. și documentație pentru obținerea avizelor și
acordurilor la obiectivul de investiții: ,,Extindere canalizare menajeră strada General
Magheru – Cartier Bora” Municipiul Slobozia, Județul Ialomița>>, cu respectarea tuturor
condițiilor impuse de achizitor prin caietul de sarcini, ofertă şi legislaţia în domeniu, în perioada
convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract
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4.2. Contractul se va derula conform următoarelor etape:

o Etapa I:

o Elaborarea studiului de fezabilitate;

o Etapa a – II-a:
o Elaborarea Proiectului tehnic;

o Elaboararea Proiectului pentru Autorizarea Lucrărilor de Construire
(DTAC/PAC);

o Elaboararea Documentațiilor pentru obținere avize și acorduri;

o Verificarea documentațiilor tehnice de către verificatori de proiecte atestați;

o Etapa a – III-a:
o Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării lucrărilor din

cadrul proiectului mai sus – menționat.

5. Preţul contractului
5.1. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului, prețul total convenit prin prezentul Contract
pentru prestarea <<Servicii de proiectare studiu de fezabilitate, proiect tehnic, D.T.A.C. și
documentație pentru obținerea avizelor și acordurilor la obiectivul de investiții: ,,Extindere
canalizare menajeră strada General Magheru – Cartier Bora” Municipiul Slobozia, Județul
Ialomița>>.
5.2. Valoarea contractului plătibilă prestatorului este de ................ lei, fără T.V.A., la care se
adaugă T.V.A. în valoare de ........ lei. Valoarea contractului este defalcată astfel:
a) Etapa I:
- Elaboararea studiului de fezabilitate (S.F.): ............. lei, fără T.V.A., la care se adaugă
T.V.A. în valoare de ..........lei;

b) Etapa a-II-a:

- Elaborarea Proiectului tehnic (P.T.): ............. lei, fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în
valoare de ..........lei;

- Elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Lucrărilor de Construire
(D.T.A.C./P.A.C.): ............. lei, fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de ..........lei;

- Elaborarea Documentațiilor pentru obținere avize și acorduri: ............. lei, fără T.V.A., la
care se adaugă T.V.A. în valoare de ..........lei;

- Verificarea documentațiilor tehnice de către verificatori de proiecte atestați: ............. lei,
fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de ..........lei;

c) Etapa a-III-a:

- asistență tehnică din partea proiectantului: ............. lei, fără T.V.A., la care se adaugă
T.V.A. în valoare de ..........lei;

5.3. Preţul este ferm şi nu se poate modifică pe toată perioada contractului.

6. Durata și executarea contractului
6.1. Durata de valabilitate a contractului reprezintă intervalul de timp în care prezentul contract
operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și caietului de sarcini, de la data intrării sale în
vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricăror efecte pe care le produce, inclusiv
cele care decurg din aplicarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată,
actualizată.
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6.2. Executarea contractului:
Etapa I: Termenul pentru elaborare Studiului de fezabilitate: 30 de zile de la data prevăzută
în ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de elaborarea studiu de fezabilitate (S.F.);
Etapa a-II-a: Termenul pentru elaboarea Proiectului tehnic (P.T.), Proiectului pentru
Autorizarea Lucrărilor de Construire (D.T.A.C./P.A.C.), Documentațiilor pentru obținere avize și
acorduri și Verificarea documentațiilor tehnice de către verificatori de proiecte atestați: 30 de zile
de la data prevăzută în ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de elaboarea proiectului
tehnic;
Etapa a-III-a: Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării lucrărilor din
cadrul proiectului mai sus – menționat.
6.3. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte
până la semnarea procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate în baza
proiectului tehnic elaborat.
6.4. Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligațiilor de către
ambele părți contractante.
6.5. În eventualitatea prelungirii duratei contractului de execuție a lucrărilor, prestatorul va asigura
asistența tehnică până la semnarea procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără
nicio plată suplimentară.

7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea
ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din
perioada de evaluare;
c) graficul fizic și valoric;
d)acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
e) garanția de bună execuţie;
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.
g) acordul de asociere, dacă este cazul;
h) contractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie publică/acordul-
cadru este reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanţi;
i) acte adiționale, dacă este cazul.

7.2. În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică, se constată că
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în
caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

8. Obligaţiile prestatorului
8.1. Prestatorul se obligă să solicite achizitorului, în scris, toate documentele și informațiile
necesare prestării serviciilor având ca obiect <<Servicii de proiectare studiu de fezabilitate,
proiect tehnic, D.T.A.C. și documentație pentru obținerea avizelor și acordurilor la
obiectivul de investiții: ,,Extindere canalizare menajeră strada General Magheru – Cartier
Bora”Municipiul Slobozia, Județul Ialomița>>.
8.2. a) Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu normele legale în vigoare,
precum și la standardele şi/sau performanțele solicitate de achizitor.
b) În cazul în care, după verificarea documentaţiei tehnice de către achizitor, se constată că este
necesară efectuarea unor revizuiri/completări în sensul respectării cerințelor achizitorului,
prestatorul le va efectua fără costuri suplimentare, în termen de maximum 15 zile de la solicitarea
scrisă a achizitorului; în urma verificării de către achizitor a documentației, aceasta se returnează
prestatorului pentru remedierea deficiențelor. În situația în care refacerea documentației a rezultat
din culpa prestatorului, după expirarea termenului de 15 zile de la solicitarea scrisă a achizitorului
pentru rectificarea documentației, în cazul în care prestatorul nu se încadrează în termenul
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specificat pentru refacerea documentației, achizitorul are dreptul să perceapă penalități de
întârziere conform art. 10 pct. 10.1. din prezentul contract.
8.3. Prestatorul are următoarele obligații:
(1) Să execute Serviciile de proiectare, cu respectarea legislatiei aplicabile în vigoare la data
efectuării prestației, cum ar fi dar fără a se limita la următoarele: H.G. nr. 907/2016 privind
aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice,
precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții
și lucrări de intervenții, H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în
constructii, cu modificările și copletările ulterioare, Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 273/1994,
Hotărâre nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, H.G.
nr. 925/1995 – Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a
execuției lucrărilor și a construcțiilor, etc;
(2) Să efectueze operaţiunile de proiectare numai cu personal propriu sau angajat pe baza de
convenții, subcontractari, etc., potrivit legii;
(3) Observațiile și completările achizitorului rezultate în urma analizei documentațiilor de
proiectare sunt obligatorii pentru prestator, inclusiv refacerea corespunzătoare a documentațiilor
supuse avizării, inclusiv punerea la dispoziție a completărilor în exemplarele și în forma solicitate
de către achizitor. Costurile ocazionate cu refacerea și completarea documentației în volumele
solicitate pentru noile susţineri cad în sarcina prestatorului;
(4) Prestatorul va prezenta și susține scenariile (soluțiile propuse) reprezentanților autorizați ai
autorității contractante, iar recepția documentației se va efectua după acceptarea soluției de către
achizitor.
(5) Prestatorul va fi prezent și va susține documentația elaborată în ședința Consiliului Local al
Municipiului Slobozia, în care se va prezenta spre aprobare documentația care face obiectul
prezentului contract;
(6) Prestatorul își va asuma răspunderea pentru soluția proiectată, pentru estimarea cantităților de
lucrări și încadrările în categoriile de lucrări, precum și pentru valorile estimate ale investiției, iar
în cazul respingerii de către comisia tehnico-economică constituită la nivelul autorității
contractante a documentației elaborate, va reface documentația respinsă cu încadrarea în
observațiile aduse.
(7) Să predea documentația elaborată: studiul de fezabilitate (S.F.), Proiectul tehnic (P.T.),
Documentația entru obținere avize și acorduri, în termenul stabilit prin Contract, în 3 exemplare
originale, redactate în limba română, pe suport de hârtie, si 1 exemplar pe format magnetic
(CD, memory stick), și Proiectul pentru Autorizarea Lucrărilor de Construire (D.T.A.C./P.A.C.)
în 2 xemplare originale, redactate în limba română, pe suport de hârtie, si 2 exemplare pe
format magnetic (CD, memory stick), în volume distincte, însoțite de opis. Predarea se
efectueaza de catre reprezentanții fiecarei parti contractante, pe baza de proces – verbal de
predare-primire;
(8) Să raspundă la eventualele solicitări de clarificari și să refacă pe cheltuiala proprie eventualele
neconcordanțe, omisiuni sau orice alte probleme care pot să apară pe perioada evaluării și avizării
proiectului de către achizitor;
(9) Să prezinte proiectul elaborat în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi pentru
specialitățile și cerințele în cauză.
(10) Având în vedere prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările
şi completările ulteriore, proiectantul are urmatoarele obligaţii (fara cheltuieli suplimentare):

• să precizeze prin proiect categoria de importanță a construcției;
• să prezinte planul de trasare a lucrărilor;
• să asigure prin proiecte și detalii de execuție nivelul de calitate corespunzator
cerințelor esențiale, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/158809
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contractuale;
• să susțină proiectele elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi,
precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;

• să elaboreze caietele de sarcini, precum si, dupa caz, proiectele de urmarire privind
comportarea în timp a construcțiilor;

• să stabilească, prin proiect, fazele de execuție determinante pentru lucrările aferente
cerințelor esențiale și să participe pe șantier la verificările de calitate legate de
acestea;

• să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor
executate;

• să asigurare asistenţa tehnică, conform clauzelor contractuale, pe toată durata de
execuție a lucrărilor, conform programului de control pe șantier, acolo unde
prezența proiectantului este obligatorie și la solicitarea executantului sau a
beneficiarului, când este cazul.

• la sesizarea justificată a achizitorului și în baza unui raport de expertiză tehnică
elaborat de un expert tehnic atestat, să suporte în solidar cu verificatorii proiectului,
orice cheltuieli generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de
documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare;

• actualizarea devizului general, fără alte costuri suplimentare, la solicitarea
beneficiarului.

(11) Tot ca obligații ale proiectantului fără cheltuieli în sarcina achizitorului sunt și răspunsurile la
solicitarile de clarificari formulate de ofertanți pe perioada desfășurării procedurii de atribuire a
contractului de execuție și participarea la predarea amplasamentului.
8.4. Privind serviciul de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării
lucrărilor și care se tarifează în cadrul asistenței tehnice, prestatorul are următoarele
obligații:
(1) Să participe pe șantier, ori de cate ori va solicita achizitorul sau executantul, pentru emiterea de
soluții tehnice, precizări sau clarificari legate de aplicarea proiectului în concordanță cu situația din
teren, în termen de maxim 3 zile de la comunicare. Modificările aduse, din motive obiective
proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati, vor fi realizate numai de catre proiectantul
lucrării și însușită de către experții tehnici și specialiștii verificatori de proiecte. Deplasarea pe
șantier se efectuează în conformitate cu termenele din graficul de execuție, din proprie inițiativă, la
solicitarea dirigintelui de șantier (achizitorului), la sesizarea proprie sau la sesizarea executantului;
(2) Raspunde solicitarilor venite din partea achizitorului cu privire la unele completari sau detalii
suplimentare, dispoziții de șantier, etc., în maxim 3 zile de la solicitare. Dispozițiile de șantier
emise vor fi numerotate și îndosariate;
(3) Urmarirea respectării prevederilor din proiect și respectarea normelor în vigoare de către
executant;
(4) Asigurarea asistenţei tehnice pe şantier pentru validarea soluţiilor de aplicabilitate ale
detaliilor de execuţie propuse de executant, soluţii care nu modifică proiectul tehnic şi nici
autorizaţia de construire: aceste soluţii se emit ca dispoziţii de şantier;
(5) Constatarea şi evaluarea neconformităţilor în execuţie; emiterea de dispoziţii de şantier pentru
soluţionarea acestora cu avizul dirigintelui / achizitorului;
(6) Emiterea de precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului tehnic în concordanţă cu
situaţia din teren;
(7) Emiterea de dispoziții de șantier, elaborarea de schițe, modificarea planșelor, după caz,
contrasemnate de verificatorii de proiecte atestați, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul
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situațiilor neprevăzute; elaborarea memoriilor/notelor justificative prin care să fie fundamentate
orice modificare, suplimentare sau renunțare aduse proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de
cantități; participarea reprezentanților proiectantului la ședințele de progres organizate ori de câte
ori este nevoie;
(8)Verificarea dispozițiilor de șantier emise în perioada de execuție a lucrărilor;
(9) Prezentarea la toate etapele de control al calităţii (faze determinante, dar nu numai, ci şi unele
lucrări ce devin ascunse, etape tehnologice importante, prevăzute în programul de control al
calităţii), precum ori de câte ori il va solicita achizitorul sau executantul, pe şantier, în baza
asistenţei tehnice contractate pe perioada de executare a lucrărilor;
(10) Participarea la elaborarea cărţii tehnice și la toate şedinţele unde este solicitat de diriginte,
pentru a emite puncte de vedere legate de performanţele şi calitatea lucrărilor ce se execută;
(11) Întocmirea referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost
executată lucrarea, la recepţia la terminarea lucrărilor, document obligatoriu al Cărţii Tehnice a
Construcţiei;
8.5. Termenul de rezolvare a tuturor observațiilor Comisiei Tehnico – Economice a Autorității
Contractante (elemente calitative), este de maximum 15 zile de la solicitarea scrisă a achizitorului;
8.6. În executarea contractului, prestatorul are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în
domeniul mediului, social și al muncii instituite în dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin
acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al
muncii.
8.7. (1) Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.) şi
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli aferente de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din culpa achizitorului.

(2) Despăgubirile precizate mai sus se datorează doar dacă sunt produse din culpa prestatorului
şi se referă doar la acest contract.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului toate documentele necesare elaborarii
documentațiilor pentru contractul având ca obiect <<Servicii de proiectare studiu de fezabilitate,
proiect tehnic, D.T.A.C. și documentație pentru obținerea avizelor și acordurilor la
obiectivul de investiții: ,,Extindere canalizare menajeră strada General Magheru – Cartier
Bora”Municipiul Slobozia, Județul Ialomița>>, pe bază de proces-verbal de predare-primire.
9.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate;
9.3. În conformitate cu prevederile legale, achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator
în termen de 30 zile de la primirea facturii de la acesta, conform Legii nr. 72/2013 privind
măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani
rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante,
actualizată. Plata serviciilor se va face în baza facturii emise de către prestator, însoțite de
procesele - verbale de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor prestate. Plata serviciilor de
elaborare studiu de fezabilitate se va face după aprobarea studiului de fezabilitate în cadrul
Consiliului Local al Municipiului Slobozia.
9.4. Plata aferenta serviciilor de proiectare prestate se va face de catre achizitor în baza facturii
emisă de către prestator, prin virament bancar în contul indicat de către prestator.
9.5. Plata facturii pentru asistență tehnică din partea proiectantului se va face pe baza raportului de
activitate aferent serviciilor prestate, verificat şi acceptat de achizitor. Plata serviciilor de asistență
tehnică din partea proiectantului se va face numai pe baza unor rapoarte lunare, proportional cu
progresul lucrarilor;
9.6. Achizitorul nu acordă avans prestatorului.
9.7. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul
onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
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10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. Pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin prestatorului, conform prezentului contract,
achizitorul are dreptul de a calcula şi pretinde majorări de întârziere în procent de 0,10 % pe zi
aplicat asupra valorii obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua imediat
următoare termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv. Aplicarea de
majorari de intarziere de către achizitor nu absolvă prestatorul de obligaţia de prestare a serviciilor.
10.2. Neefectuarea plăţilor facturilor la termenul precizat poate obliga achizitorul la plata unor
majorări de întârziere în procent de 0,10 % pe zi aplicat asupra valorii obligaţiilor neonorate la
termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua
stingerii obligaţiei, inclusiv.
10.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
10.4. Nerealizarea în totalitate a obiectivului contractului, din vina exclusivă a prestatorului, dă
dreptul achizitorului la daune interese ce vor fi calculate la nivelul a 10 % din valoarea
contractului, fără T.V.A.
10.5. Neexecutarea prevederilor contractuale în mod culpabil dă dreptul achizitorului, în condițiile
art.1553 din Codul Civil, alin. (2), partea finală, să rezilieze de drept contractul, fără altă
formalitate și fără intervenția instanței de judecată. Rezilierea prezentului contract nu va avea
niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante. Rezilierea nu creează
prestatorului dreptul la o compensație.
10.6. Ȋn afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de finalizare,
orice întârziere în îndeplinirea contractului din vina prestatorului, dă dreptul achizitorului de a
solicita penalităţi prestatorului. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării
clauzelor prezentului contract.

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului
11.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze şi să răspundă pentru calitatea serviciilor prestate,
să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură
provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract.
11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor înăuntrul termenelor
stabilite prin prezentul contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor
şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata
contractului.
11.3. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu cerinţele achizitorului şi
legislaţia în vigoare.
11.4. Prestatorul are obligația să asiste Achizitorul şi să-l susţină tehnic la obţinerea avizelor şi
acordurilor legale necesare pe toată perioada de implementare a proiectului.
11.5. Prestatorul are obligația prin prestarea serviciilor de asistență tehnică, să urmărească modul
de respectare a proiectului tehnic de execuţie în şantier, informând Achizitorul asupra eventualelor
greşeli de execuţie sau neconcordanțe faţă de proiect.
11.6. Prestatorul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții în cadrul prezentului
contract:

a. Realizarea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislație
aplicabile specificului obiectivului de investiție pentru care se solicită realizarea
documentațiilor tehnico-economice, a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile
specificului obiectivului de investiție și a prevederilor Caietului de Sarcini;
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b. Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activităților în cadrul Contractului
în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini

c. Punerea la dispoziția Achizitorului în timp util a tuturor documentelor ce rezultă din
îndeplinirea contractului

d. actualizarea calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv
toate cerințele și informațiile furnizate de terțe părți (autoritățile, subcontractori etc.)

e. transmiterea către Achizitor spre revizuire și aprobare a documentelor solicitate. De
asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobată de către Achizitor;

f. prezentarea documentațiilor tehnice în formatul care să respecte cerințele stabilite prin
reglementările tehnice și cele stabilite de Achizitor;

g. efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;
11.7. Prestatorul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil,
pentru a da curs solicitărilor venite din partea Achizitorului, solicitări ce derivă din natura
serviciilor care fac obiectul Contractului, cu condiția ca acestea să fie comunícate în mod expres
de către Achizitor Prestatorului, ca fiind solicitări direct legate de îndeplinirea obiectului
Contractului și a obiectivelor Achizitorului.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1. Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în termen de 5 zile
lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică de către ambele părți.
12.2. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum
de ............. lei, fără T.V.A., reprezentând 10 % din valoarea contractului fără T.V.A., în
conformitate cu prevederile art. 40 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările
ulterioare, pentru întreaga perioadă contractuală.
12.3. – (1) Modalitatea de constituire a garanției de bună execuție: garanţia de bună execuţie
este irevocabilă și se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis
de o instituție de credit din România sau din alt stat, sau de o societate de asigurări, în condiţiile
legii, și devine anexă la contract.
(2) În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea
contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în
numerar.
12.4. (1) - Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri
succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;
(2) - În cazul prevăzut la art. 12.4. (1), prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia
achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în
administrarea acestuia.
(3) - Suma iniţială care se depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis

potrivit art. 12.4. (2), nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie
publică, fără TVA.
(4) - Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, achizitorul urmează să

alimenteze contul de disponibil prevăzut la art. 12.4.(2) prin reţineri succesive din sumele datorate
şi cuvenite prestatorului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în
contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa prestatorul despre vărsământul efectuat, precum şi
despre destinaţia lui.
(5) - Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele prestatorului prevăzut la

art. 12.4. alin. (2), pot fi dispuse plăţi atât de către prestator, cu avizul scris al achizitorului care se
prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a
achizitorului în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.
(6) - Contul de disponibil prevăzut la art. 12.4.(2) este purtător de dobândă în favoarea

prestatorului.
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12.5. În cazul neprezentării garanţiei de bună execuţie în termenul prevăzut la art. 12.1, achizitorul
are dreptul de a rezilia contractul.
12.6. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe
parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care
prestatorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât
prestatorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost
respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.
12.7. Achizitorul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care:

a) prestatorul nu reuşeşte să remedieze un defect în termenul prevăzut în Caietul de
sarcini/instrucţiune/procese-verbale/note de constatare;

b) Oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în
care prestatorul nu îşi îndeplineşte, îndeplinește cu întârziere sau nu îndeplinește corespunzător
oricare dintre obligaţiile asumate prin contract.
12.8. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, prestatorul are obligaţia de
a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, in termen de 5 zile lucratoare de
la data notificarii emise de catre achizitor.
12.9. În situaţia prelungirii duratei contractului, prestatorul are obligație de a prelungi valabilitatea
garanției de bună execuție constituită printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o
instituție de credit sau de o societate de asigurări, în termen de 5 zile lucrătoare de la modificarea
contractuală.
12.10. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în conditiile prevazute de
legislația în vigoare, art. 42 alin. (3) lit. b) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările
ulterioare.

13. Recepţie şi verificări
13.1. Achizitorul, prin reprezentantii săi împuterniciţi, are dreptul de a verifica modul de prestare a
serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu cerințelor achizitorului.
13.2. Recepţia cantitativă a documentațiilor de proiectare se va face la sediul achizitorului după
predarea documentaţiei elaborate și se va încheia un proces – verbal de predare - primire semnat
de către ambele părți contractante;
13.3. Recepția calitativă se va face de către Comisia Tehnico- Economică constituită la nivelul
Autorității Contractante, care va aviza documentația elaborată. Documentația elaborată se va
supune aprobarii Consiliului Local al Municipiului Slobozia.

14. Începere, întârzieri, sistare prestări servicii
14.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de proiectare la data prevazută
în ordinul de începere, iar pentru prestarea serviciilor de asistență tehnică la data prevăzută in
ordinul de începere pentru aceste servicii.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciilor;
14.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi,
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului
de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei
faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un
act adiţional.
14.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
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14.4 În afara cazului în care, achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie,
orice întârziere în îndeplinirea contractului, dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului
15.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
ofertă, anexă la contract.
15.2. Preţul contractului este ferm și nu se ajustează pe toată perioada contractului.

16. Subcontractanţi, Asociere, Terți susținători
16.1 (1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii
executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai
subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care
aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Contractantul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale
informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică.
(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de
achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială
a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legeea nr. 98/2016.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), contractantul va transmite autorităţii contractante informaţiile
prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii noi
subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea
contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea
inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de
implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.
16.2 (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract
îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii,
furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate
cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă
subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.
(2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de
achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz,
opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează
plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin
documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, contractant şi
subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat,
contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
(3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, autoritatea contractantă
va stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd
transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile
din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea
obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Autoritatea contractantă va solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci
când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile
ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie
publică.
(5) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
16.3 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
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(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
16.4 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi
se va face numai cu aprobarea achizitorului pe bază de act adițional. Conform art. 161 din H.G. nr.
395/2016 actulizată, în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat
de către una din părți, contractantul(prestatorul) are obligația de a prelua partea(părțile) din
contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou
subcontractant în condițiile art. 151 lit. a) din H.G. nr. 395/2016, actualizată.
16.5. În cazul în care Contractantul constituie o asociere temporară, consorţiu sau altă grupare
formată din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual şi în
solidar faţă de achizitor pentru executarea contractului şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale,
inclusiv în privinţa oricărei sume recuperabile.
16.6. În acest caz vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor, persoană desemnată de asociere
să acţioneze în numele său în cadrul acestui contract şi care va fi autorizată să angajeze asocierea.
Componenţa (inclusiv identitatea liderului) şi statutul asocierii nu vor fi modificate fără acordul
prealabil al achizitorului.
16.7. In cazul in care Contractantul a primit, în cadrul ofertei sale, susţinere din partea unui terţ
această susţinere este demonstrată printr-un angajament ferm al acestui terţ, inclus în contract.
16.8. Terţul susţinător se obligă faţă de Contractant şi de achizitor să ducă la îndeplinire acţiunile
(inclusiv, după caz, punerea la dispoziţia Contractantului a unor resurse financiare, umane şi/sau
tehnice) sau, după caz, partea de servicii ce fac obiectul angajamentului ferm.
16.9. Terțul susținător va răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție
publică. Răspunderea solidară a terțului susținător se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către
acesta a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.
16.10. Dacă Contractantul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile contractuale
aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de servicii pentru care a primit susţinere de la terţ,
achizitorul va fi îndreptăţit să notifice Contractantul şi terţul susţinător şi să solicite remedierea
situaţiei prin implicarea terţului.
16.11. Terțul susținător va despăgubi achizitorul pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli suportate
de achizitor în cazul în care terţul susţinător nu respectă obligaţiile asumate prin angajamentul
ferm sau îndeplineşte aceste obligaţii în mod defectuos)
16.12. Prezentul contract reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din
încălcarea obligaţiilor ce îi revin terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexa la
prezentul contract. Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, Contractantul consimte
că achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului
ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului
susținător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta.
16.13. In cazul în care Contractantul este în imposibiltatea derulării prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terțului în baza angajamentului
ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul
respectivului angajament ferm. Înlocuirea Contractantului iniţial cu terțul susținător, nu reprezintă
o modificare substanţiala a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate și se va efectua prin
semnarea unui act adiţional la contract și fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.

17. Amendamente
17.1. Pe durata îndeplinirii contractului de prestări servicii, părțile au dreptul de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin acordul scris al parților, prin act adițional.

18. Cesiunea
18.1. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau alte
obligații asumate prin contract.
18.2. O cesiune va fi validă doar dacă reprezintă un acord scris prin care o Parte transferă
Contractul sau parte din acesta unui terţ și a fost obținut acordul prealabil al celeilalte Părți. Cu
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excepția următoarelor cazuri, Prestatorul nu va cesiona niciuna dintre obligațiile sale contractuale:
(a) fiecare Parte poate cesiona, sub formă de garanţie în favoarea unei bănci sau

unei alte instituţii financiare, dreptul său la orice sume de încasat sau care vor
deveni încasabile în derularea Contractului, cu o notificare prealabilă transmisă
către cealaltă Parte,

(b) Achizitorul va efectua plăți directe către Subcontractanții care și-au exprimat
opțiunea în acest sens,

(c) în cazul rezilierii Contractului de către Achizitor, Prestatorul va ceda către
Achizitor orice subcontract imediat după primirea notificării Achizitorului în
acest sens,

(d) Prestatorul este înlocuit de un nou prestator atunci când drepturile şi obligaţiile
prestatorului sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau
divizare, de către noul prestator care îndeplineşte criteriile de calificare şi
selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte
modificări substanţiale ale Contractului şi să nu se realizeze cu scopul de a
eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea în domeniul
achizițiilor publice.

18.3. Aprobarea unei cesiuni de către Achizitor nu-l va elibera pe Prestator de obligaţiile care îi
revin pentru partea de Contract deja executată sau partea necesionată pentru care se poate
reţine Garanţia de Bună Execuţie a Prestatorului.

18.4. În cazul în care Prestatorul a cesionat, integral sau parțial, Contractul fără respectarea
prevederilor prezentei clauze, Achizitorul poate aplica de drept sancţiunea pentru încălcarea
Contractului.

19. Dreptul de proprietate intelectuală
19.1. Orice rapoarte şi date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule,
baze de date, software şi înregistrări justificative ori materiale achiziţionate compilate sau realizate
de Prestator, sau de personalul său salariat ori contractat în executarea contractului de servicii vor
fi proprietatea achizitorului. Prestatorul nu va utiliza aceste documente în scopuri care nu au
legătură cu contractul de servicii fără acordul scris în prealabil al achizitorului.
19.2. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuală ori industrială, dobândite în prestarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea
Achizitorului, care le va putea utiliza aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori
de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate
intelectuală ori industrială.
19.3. Odată cu recepționarea și plata serviciilor de elaborare a documentației, prestatorul transferă
dreptul de proprietate intelectuală asupra documentației elaborate în favoarea achizitorului, fără a
mai emite nici un fel de pretenții legate de acestea.

20. Forţa majoră
20.1. Forţa majoră se constată de către 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 90 de
zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

21. Soluţionarea litigiilor
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21.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
negociere, 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 negocieri, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la domiciliul achizitorului, potrivit
dreptului comun.

22. Clauza de confidenţialitate și protecția datelor cu caracter personal
22.1. Prestatorul se obligă să păstreze pe toată durata de executare a prezentului contract, precum
şi pe o perioadă de 1 an de la încetarea acestuia, confidenţialitatea asupra datelor, informaţiilor şi
documentelor referitoare la activitatea achizitorului care îi vor fi transmise în vederea realizării
obiectului prezentului contract, cu excepţia celor care prin natura lor sunt publice sau destinate
publicului.
22.2. Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii menţionată la pct. 22.1. încetează dacă intervine una
dintre următoarele situaţii:
a) acordul părţilor;
b) datele, informaţiile, documentele menţionate anterior sunt accesibile publicului sau devin
accesibile publicului pe altă cale decât prin încălcarea prezentului contract;
c) dezvăluirea datelor, informaţiilor şi/sau accesul la documentele menţionate anterior sunt cerute
printr-un act oficial al unei autorităţi administrative sau judecătoreşti, act emis în îndeplinirea
obligaţiilor legale ale respectivei autorităţi şi cu respectarea tuturor cerinţelor legale.
22.3. Derularea prezentului contract se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului nr.
679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor). Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care
l-au încheiat. Orice prelucrare suplimentară sau în alt scop, face obiectul unui acord separat de
prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale
prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al
contractului. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau
comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin
urmare, Părtile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce
priveşte obligațiile asumate prin această clauză.

23. Cazuri speciale de încetare a contractului de achiziție publică
(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului
autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică,
în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa
unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre
următoarele situaţii:
a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice, actualizată;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare

gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o
decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
(2) Autoritatea contractantă introduce dreptul de denunţare unilaterală prevăzut la alin. (1) în

condiţiile contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire.

24. Încetarea și rezilierea contractului
24.1.(a)Nerespectarea de către prestator, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin
prezentul Contract, dă dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul și de a pretinde plata de daune-
interese.
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(b) Nerespectarea de către Achizitor, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin
prezentul Contract, dă dreptul prestatorului de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde numai
plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită și recepționată, până la data încetării
Contractului.
(c) În cazul încălcării contractului de către prestator, Achizitorul va transmite prestatorului o
notificare, în care acesta va indica obligația nerespectată de către prestator și obligativitatea de
remediere in termen de 15 zile de la data primirii notificării de către prestator. Achizitorul are
dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului,
cu 15 zile înainte de data rezilierii, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități
prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale, în
oricare dintre situațiile următoare expres prevăzute și doar dacă prestatorul nu a remediat situația
respectivă în cadrul termenului de grație stabilit prin prezentul contract.
În acest caz, prestatorul nu este îndreptățit să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte
prejudicii, dacă:
i. Prestatorul nu-și îndeplinește obligațiile conform prevederilor Contractului;
ii. Prestatorul nu se conformează, în perioada de timp stabilită prin prezentul contract,
conform notificării emise de către Achizitor, prin care i se solicită remedierea neconformității
precum și executarea sau neexecutarea obligațiilor din prezentul Contract, care afectează în mod
grav executarea în mod corespunzător și la termen a obligațiilor contractuale ale prestatorului;
iii. Prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire Dispozițiile emise de Achizitor în
condițiile prezentului Contract;
iv. Prestatorul a săvârșit abateri profesionale;
v. Prestatorul subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului;
vi. Prestatorul se află într-o situație de conflict de interese, iar această situație nu poate fi
remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;
vii. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-
o hotărâre judecătorească definitivă;
viii. apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului;
ix. Prestatorul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori
asigurările solicitate sau persoana care furnizează garanția ori asigurarea nu este în măsură să-și
îndeplinească obligațiile la care s-a angajat prin Contract;
x. în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Achizitorului în
legătură cu care se prestează Serviciile care fac obiectul Contractului;
xi. Prestatorul a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă,
stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri
colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul de activitate
aplicabil Serviciilor care fac obiectul Contractului;
xii. la momentul atribuirii Contractului, fie Prestatorul se afla în situația de a fi fost condamnat,
prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, fie persoana, care este membru al organului
de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic ori are
putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, se afla în situația de a fi fost
condamnată printr-o hotărâre definitivă pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
1. constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 367 din
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau prin
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Prestatorul, ca operator
economic, a fost condamnat,
2. infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 289-294 din Legea nr 286/2009,
cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, astfel
cum este prevăzut prin art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și
sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Prestatorul, ca operator economic, a fost
condamnat,
3. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut
prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau prin
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dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Prestatorul, ca operator
economic, a fost condamnat,
4. acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr.
535/2004, privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare,
sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care prestatorul, ca operator
economic, a fost condamnat,
5. spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru
prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și
combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea
terorismului, astfel cum este prevăzut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și
completările ulterioare sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care
Prestatorul, ca operator economic, a fost condamnat,
6. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin art. 209-217
din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care prestatorul, ca operator economic, a fost
condamnat,
7. fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind protejarea intereselor
financiare al Comunității Europene din 27 noiembrie 1995;
xiv. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă pentru
domeniul Contractului și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii
Europene și, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului;
xv. împotriva Prestatorul se deschide procedura falimentului, Prestatorul având dreptul de a
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării
unilaterale a Contractului.
(d) Prestatorul poate rezilia Contractul în situațiile stabilite în prezentul contract.
(e) Partea care intenționează să rezilieze Contractul trebuie să notifice celeilalte Părți această
intenție precum și motivele invocate pentru reziliere.
(f) Indiferent de motivele de reziliere, Prestatorul trebuie să ofere toată asistența necesară,
inclusiv informații, documente și fișiere, pentru a permite Achizitorului să completeze, să continue
sau să transfere Serviciile, fără a întrerupe activități sau fără a avea vreun efect negativ asupra
calității sau continuității Serviciilor.
(g) Ca efect al rezilierii, Prestatorul este răspunzător pentru daunele suportate de Achizitor, ca
urmare a încetării Contractului, înainte de termen, din culpa Prestatorului, inclusiv costuri privind
procedura de atribuire printr-un alt contract necesar pentru predarea sau continuarea Serviciilor,
Achizitorul poate pretinde despăgubiri pentru astfel de prejudicii, astfel cum este stabilit în
prezentul contract.
24.2. Achizitorul este exonerat de orice obligație de platã cãtre Prestator pentru Serviciile prestate
ulterior datei rezilierii;
24.3. Contractul se reziliază și în următoarele situații:
- în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale;
- Prestatorul cesionează contractul fără a respecta prevederile clauzei referitoare la Cesiune;
- achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fără efectuarea vreunei
formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul nu încheie sau nu
menține în vigoare garanția de bună execuție;
- achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fără efectuarea vreunei
formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul subcontractează
fără acordul dat în scris de către Achizitor.

25. Asigurãri
25.1. (1) Prestatorul va incheia asigurare de răspundere civila profesionala cu valabilitate pe
durata exercitării pe durata dreptului de practica, conform art. 31 din Legea 10/1995 privind
calitatea în construcții, republicată, cu modificarile si completările ulterioare.
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26. Comunicări
26.1.1 Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
26.1.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
26.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin poștă, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în
scris a primirii.

27. Legea aplicabilă contractului
27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi ............................ prezentul contract în 3 (trei) exemplare
originale, dintre care 2 (două) pentru achizitor și 1 (unu) pentru prestator.

Achizitor, Prestator,
U.A.T. MUNICIPIUL SLOBOZIA

Primar, Administrator/Director,
Dragoș SOARE
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ANEXĂ LA CONTRACT

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(„Acordul”)

Încheiat între:

(1)U.A.T. Municipiul Slobozia, CUI 4365352, numit in continuare „Operator” – avand DPO
(Data Protection Officer), societatea SEDRYA INFORSEC SRL, avand numar de
inregistrare la Registrul Comertului J15/2065/2016 si cod unic de inregistrare 36657002,
adresa de mail office@inforsec.ro ; şi

(2) S.C. .........................., cod fiscal ......................., număr înregistrare Registrul
Comerțului ..........................., denumit în continuare în prezentul Acord „Împuternicitul”

denumite în continuare în mod individual „Partea” şi în mod colectiv „Părţile”.

Preambul

(A) Operatorul îşi propune să respecte dreptul la protecţia datelor cu caracter personal al
persoanelor vizate si a implementat politici de protecţia datelor robuste, având aşteptarea ca
fiecare Împuternicit, subîmputerniciţi şi angajaţii sau colaboratorii acestora ce prelucrează
date cu caracter personal în numele său să adere la standarde înalte de protecţie a datelor cu
caracter personal;

(B) Operatorul şi Împuternicitul au încheiat un contract cadru si s-ar putea ca intre Parți sa
intervină si înţelegeri ulterioare sau noi contracte, în baza cărora Împuternicitul prelucrează
sau va prelucra date cu caracter personal sub instrucţiunile si pe seama Operatorului;

(C) Părţile sunt interesate să încheie acest Acord, ce prevede termenii şi condiţiile pentru
prelucrarea de către Împuternicit a datelor cu caracter personal pe seama Operatorului,
conform cerințelor legale in domeniul protecției datelor cu caracter personal.

(D) Termenii utilizați în prezentul Acord au înțelesul din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor)

(E) Prin Legislație privind Protecția Datelor se înțelege Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor), precum și Legea nr.190/2018.

(F)

1. Obiectul Acordului

1.1. Părţile convin că, în conformitate cu Legislaţia privind Protecţia Datelor, operatorul
incredinteaza operatiuni de prelucrare către imputernicit pentru a fi realizate sub şi în
limita instrucţiunilor Operatorului, in sensul Legislatiei privind Protectia Datelor.

1.2. Drepturile și obligațiile generale ale Părţilor sunt prevăzute de prezentul Acord, iar
informațiile si detaliile specifice privind prelucrările individuale de date (i.e. scopul,
durata, natura şi scopul fiecărei prelucrări, tipul de Date cu Caracter personal şi
Persoanele Vizate) sunt definite şi specificate în conformitate cu extrasul din Registrul
de prelucrări de date ţinut de către Operator si furnizat Imputernicitului.

mailto:office@inforsec.ro
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1.3. Orice modificare a scopului prelucrării descrise în Registrul de prelucrare de date al
Operatorului se poate efectua numai în baza unei instrucțiuni scrise din partea
Operatorului, prin Persoane Autorizate de acesta.

2. Prelucrare doar conform instrucțiunilor şi scopurilor Operatorului

2.1. Operatorul este cel care stabileşte scopurile şi limitele prelucrării Datelor cu Caracter
Personal efectuate în baza acestui Acord, precum și, după caz, mijloacele prin care
acestea se realizează şi alte detalii de prelucrare în funcţie de specificul prelucrării avute
în vedere. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal va fi realizată în conformitate cu
detaliile reflectate in extrasul din Registrul de prelucrare de date ținute de Operator.

2.2. Împuternicitul are obligaţia de a prelucra Datele cu Caracter Personal numai la şi în
limitele stabilite in instrucțiunile trimise în scris de către Operator, inclusiv cu privire la
transferul de Date cu Caracter Personal către o Ţară Terță sau o organizație
internațională. Dacă obligaţia de transfer îi revine Împuternicitului în temeiul Legii
Aplicabile, Împuternicitul va notifica Operatorul înainte ca prelucrarea să aibă loc sau
cel mai târziu înainte de a efectua un transfer dacă acesta devine impus de Legea
Aplicabila pe parcursul prelucrării, cu excepția cazului în care notificarea este interzisă
potrivit unor prevederi legale de interes public.

2.3. În plus faţă de instructiunile incluse in acest Acord, Operatorul își păstrează dreptul de a
emite orice alte instrucțiuni cu privire la tipul, scopul și procedurile de prelucrare a
Datelor cu Caracter Personal, pe care le poate specifica în detaliu în instrucțiunile emise
către Împuternicit.

2.4. Împuternicitul va documenta și va păstra instrucțiunile primite de la Operator,
modificările acestora şi alte permisiuni într-un mod rezonabil, clar și va pune aceasta
evidența la dispoziția Operatorului, la cerere. Astfel, Împuternicitul este obligat să
menţină un registru detaliat, clar şi la zi al prelucrărilor de Date cu Caracter Personal
desfăşurate în numele Operatorului conform prezentului Acord, în forma, cu conţinutul
şi reflectând cel puţin informaţiile prevăzute de art. 30 alin. (2) GDPR.

2.5. Instrucțiunile Operatorului vor fi emise exclusiv de către Persoana/Persoanele
Autorizată/e. Destinatarii instrucțiunilor sub controlul Împuternicitului sunt persoanele
de contact din partea acestuia comunicate în scris către Operator. În cazul unei schimbări
a persoanei(lor) de contact sau dacă persoana(le) de contact este/sunt împiedicată(e)
pentru mai mult de 90 de zile consecutive să ia măsuri pentru îndeplinirea scopului
prezentului Acord, Partea al cărui reprezentant este în această situaţie va notifica cealaltă
Parte de împrejurare în scris, în maxim 10 zile de la data apariţiei împrejurării.

2.6. Împuternicitul va notifica fără întârziere Operatorul în cazul în care consideră că o
instrucțiune din partea Operatorului sau orice implementare a unei instructiuni transmise
de către acesta încalcă sau are potenţialul de a încălca Legislaţia privind Protecţia
Datelor.

2.7. Împuternicitul va monitoriza respectarea parametrilor de confidențialitate a Datelor cu
Caracter Personal în baza prezentului Acord și instrucțiunile, precum și orice alte
aprobări din partea Operatorului, în mod regulat, pe întreaga perioadă în care Acordul
este în vigoare.

2.8. Împuternicitul va prelucra Datele cu Caracter Personal doar în limita şi de asemenea
mod cum este necesar pentru a aduce la îndeplinire scopul prelucrării, astfel cum este
stabilit de catre Operator, şi nu va prelucra Datele cu Caracter Personal pentru alte
scopuri sau în alt mod care nu este reflectat de instrucţiunile Operatorului, este contrar
Acordului sau Legislaţiei privind Protecţia Datelor.
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3. Menținerea confidențialității datelor

3.1. Împuternicitul va păstra confidențialitatea prelucrării şi rezultatelor obţinute pe baza
prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu excepţia permisiunii scrise din partea
Operatorului de a le dezvălui.

3.2. Împuternicitul se va asigura că orice persoană însărcinată cu prelucrarea Datelor cu
Caracter Personal de către Împuternicit, fie angajat sau Subîmputernicit al său, s-a
angajat să păstreze confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal înainte de a începe
activitățile de prelucrare respective.

3.3. Împuternicitul se va asigura că toate persoanele implicate în prelucrarea Datelor cu
Caracter Personal prelucrează aceste date numai pe baza şi în limitele instrucțiunilor
primite de la Operator.

3.4. Obligațiile Împuternicitului, angajaţilor şi a Subîmputerniciţilor acestuia de a păstra
confidențialitatea datelor vor rămâne impuse acestora chiar și după încetarea activităților
de prelucrare conform prezentului Acord sau încetarea furnizării de servicii pentru
Împuternicit sau a contractelor dintre Părţi.

4. Securitatea prelucrării

4.1. Ţinând cont de stadiul actual al tehnologiei, precum și de riscul cu grade variate de
probabilitate și severitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, Împuternicitul
va implementa măsuri tehnice și organizatorice respectand cel putin nivelul minim
pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscului pentru prelucrările de Date
cu Caracter Personal pe care le desfăşoară şi va sprijini Operatorul, de asemenea, în
implementarea măsurilor de securitate tehnice și organizatorice, ținând seama, în același
timp, de natura prelucrării și de informațiile disponibile Împuternicitului de Operator.

4.2. Pentru a evalua nivelul adecvat de protecție, Împuternicitul va lua în considerare, în mod
special, riscurile asociate prelucrării, precum distrugerea, pierderea, modificarea,
divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la astfel de Date cu Caracter Personal în
mod neintenționat sau ilegal.

4.3. Împuternicitul poate adopta una sau mai multe din următoarele măsuri, fără a fi limitat la
acestea, pentru a asigura securitatea prelucrărilor de Date:

a) Pseudonimizarea sau criptarea Datelor cu Caracter Personal;

b) Asigurarea integrității, confidențialității, disponibilității și rezilienței
operațiunilor de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal;

c) Restabilirea rapidă a disponibilității și accesului la Datele cu Caracter Personal;
sau

d) Implementarea unui proces de verificare și evaluare periodică a eficienței
măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.

4.4. Împuternicitul va sprijini Operatorul sau DPO numit de acesta, în ceea ce privește
documentarea respectării măsurilor tehnice și organizatorice implementate de aceasta.

4.5. Împuternicitul va verifica măsurile tehnice și organizatorice implementate de acesta și le
va ajusta şi actualiza atunci când este necesar pentru a se asigura că prelucrarea este
efectuată în conformitate cu Legislaţia privind Protecţia Datelor și că drepturile
Persoanelor Vizate sunt respectate în permanență.

4.6. Împuternicitul se va asigura că toate persoanele fizice aflate sub supravegherea sa care
au acces la Date cu Caracter Personal prelucrează efectiv aceste date numai în
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conformitate cu instrucțiunile Operatorului şi/sau Legislaţia privind Protecţia Datelor
care prevede obligaţia de prelucrare a acestora. Împuternicitul trebuie să se asigure că
persoanele aflate în afara ariei de responsabilitate pentru prelucrarea Datelor cu Caracter
Personal sau care nu prezintă garanţii de securitate nu au acces la aceste Date cu
Caracter Personal si ca exista reguli si proceduri pentru a preveni un acces neautorizat si
pentru a limita consecinţele unui astfel de acces.

4.7. Împuternicitul are obligaţia de a efectua o selecţie strictă şi precisă a accesului la Datele
cu Caracter Personal prelucrate pentru a se asigura că nu este posibil accesul neautorizat
la datele prelucrate.

4.8. Orice investiţii, modificari sau actualizari în cadrul sistemelor Împuternicitului din
perspectiva asigurării Măsurilor tehnice și organizatorice pentru prelucrarea Datelor cu
Caracter Personal sunt în sarcina exclusivă a acestuia.

5. Obligații de a Oferi Sprijin

5.1. Împuternicitul va oferi Operatorului sau DPO numit de acesta tot sprijinul posibil în
îndeplinirea obligațiilor sale de a răspunde cererilor adresate de către Persoanele Vizate
și chestiunilor care țin de exercitarea drepturilor Persoanelor Vizate, abținându-se de la a
răspunde cererilor formulate de persoanele Vizate. Împuternicitul va transmite
peratorului, în cel mai scurt termen cererile formulate de Persoanele Vizate şi va
respecta instrucțiunile relevante transmise de către Operator fără întârzieri nejustificate
și va pune la dispoziția Operatorului toate informațiile necesare într-un format adecvat în
acest scop în decurs de maxim 2 (doua) zile lucrătoare de la momentul solicitarii
Operatorului

5.2. În situația unei Încălcări a Securităţii Datelor cu Caracter Personal, Împuternicitul va
notifica Operatorul sau DPO numit de acesta, despre acest lucru în scris, fără întârziere,
cel târziu în 24 (douăzeci şi patru) de ore de la luarea la cunoștință a încălcării respective,
indicând:

a) o descriere a caracterului şi naturii Încălcării Securităţii Datelor cu Caracter
Personal, inclusiv, acolo unde este posibil, categoriile și numărul aproximativ al
Persoanelor Vizate în cauză, categoriile afectate și numărul aproximativ de tipuri
de procesari de Date cu Caracter Personal;

b) o descriere a consecințelor probabile ale Încălcării Securităţii Datelor cu Caracter
Personal; și

c) o descriere a măsurilor adoptate sau propuse pentru remedierea Încălcării
Securităţii Datelor cu Caracter Personal și, dacă este necesar, a măsurilor pentru
atenuarea sau limitarea eventualelor efecte negative ale acesteia.

Împuternicitul va sprijini Operatorul în elaborarea notificării privind Încălcarea
Securităţii Datelor cu Caracter Personal către Autoritatea de Supraveghere, precum și,
daca este cazul, inclusiv dacă Operatorul solicită aceasta, notificarea Persoanelor Vizate
afectate de respectiva Încălcare.

5.3. Împuternicitul va sprijini Operatorul, furnizând informațiile relevante și necesare pentru
ca acesta să poată realiza evaluările de impact asupra protecșiei datelor cu caracter
personal și în orice consultare a Autorității de Supraveghere. De asemenea,
Împuternicitul furniza informațiile necesare Operatorulului pentru desfăşurarea unei
evaluări prealabile a impactului operaţiunilor de prelucrare pentru a constata dacă
acestea pot rezulta într-un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile Persoanelor Vizate.

5.4. Dacă Operatorul va solicita aceasta, Împuternicitul va realiza informarea Persoanelor
Vizate cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, cu privire la alte aspecte
legate de prelucrarea Datelor cu Caracter Personal cum ar fi Încălcări ale Securității
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Datelor cu Caracter Personal şi, dacă este cazul, va solicita consimţământul Persoanelor
Vizate. Conţinutul notelor de informare şi al formularelor folosite va fi furnizat de către
Operator.

6. Cooperarea cu Autoritățile de Supraveghere

Împuternicitul va notifica Operatorul sau DPO numit de acesta, fără întârziere în cazul în
care o Autoritate de Supraveghere contactează Împuternicitul în mod direct cu privire la
activitățile de prelucrare care fac parte din obiectul Acordului.

7. Dreptul Operatorului de a fi informat și de a desfăşura inspecții

7.1. Operatorul are dreptul în orice moment să se convingă de respectarea termenilor și a
condițiilor prezentului Acord. Împuternicitul va oferi Operatorului și/sau
reprezentantului numit de acesta acces la locurile (fizice sau electronice) în care sunt
stocate informaţiile şi Datele cu Caracter Personal în legătură sau ce fac obiectul
activităților de prelucrare, în scopul desfăşurării inspecţiilor şi auditurilor. Inspecțiile sau
auditurile se vor desfășura cu respectarea următoarelor condiții:

a. Notificare prealabilă de minum 5 (cinci) zile lucrătoare și numai în timplu programului
normal de lucru al Împuternicitului;

b. toate persoanele care vor lua parte la desfășurarea inspecției sau auditului vor trebuie să
facă dova existenței unei obligații de confidențialitate efective și eficace față de informațiile
care le vor fi aduse la cunoștință/ la care vor avea acces în cursul sau în legătură cu
desfășurararea auditului/inspecției;

c. obiectul inspectiei/auditului va fi limitata strict la zonele/ mijloacele de prelucrare a
Datelkor cu Caracter Personal ce fac obiectul prezentului Acord;

d. toate cheltuielile prilejuite de desfășurarea inspecției/auditului vor fi în sarcina Operatorului.

7.2. Împuternicitul va pune la dispoziție Operatorului, în termen rezonabil, fără întârzieri
nejustificate, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea respectării
obligațiilor prevăzute în prezentul Acord.

7.3. Dacă Operatorul solicită acest lucru, Împuternicitul va pune la dispoziție Operatorului,
fără întârziere, toate informațiile necesare pentru registrul privind activitățile de
prelucrare care fac parte din obiectul Acordului.

7.4. Operatorul va informa Împuternicitul, în scris sau în formă electronică, dacă identifică
erori sau nereguli cu ocazia inspectării prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

7.5. În cazul în care orice Date cu Caracter Personal aflate în posesia Împuternicitului sunt
puse în pericol prin gaj sau confiscare, proceduri de insolvență sau orice alte măsuri
impuse sau evenimente produse de terți, Împuternicitul va notifica Operatorul de aceasta
în maximum 5 (cinci) zile de la momentul în care a luat la cunoştinţă despre posibilitatea
luării acestor măsuri. De asemenea, Împuternicitul va notifica terții în cauză, fără
întârziere, că dreptul de proprietate şi răspunderea privind integritatea Datelor cu
Caracter Personal revine Operatorului.

8. Subîmputerniciţi

8.1. Dacă intenționează să apeleze la serviciile unor subcontractanți („Subîmputerniciţi”)
pentru a efectua activitățile de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal în numele
acestuia, conform obiectului Acordului, Împuternicitul va notifica Operatorul în
prealabil cu privire la numele, adresa, activitățile planificate şi alte detalii pe care le
consideră relevante cu privire la Subîmputernicit. Operatorul poate interzice contractarea
acelui Subîmputernicit, cu precizarea motivelor, în termen de 15 (cincisprezece) zile



PAGE 6 of 8

lucrătoare de la notificarea trimisă în scris de Împuternicit, caz în care Împuternicitul nu
poate angaja acel Subîmputernicit.

8.2. În momentul numirii unui Subîmputernicit, Împuternicitul va încheia un contract cu
acesta pentru a se asigura că este supus acelorași obligații privind confidențialitatea
datelor precum cele prevăzute în prezentul Acord pentru Împuternicit. Dovezi adecvate
în sensul încheierii contractului trebuie furnizate Operatorului fără întârzieri nejustificate,
în maximum 2 (două) săptămâni de la încheierea acelui Contract.

8.3. Împuternicitul se asigură că fiecare Subîmputernicit oferă garanții adecvate în sensul de
a se asigura că acesta a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate astfel
încât prelucrarea Datelor cu Caracter Personal să se realizeze în conformitate cu
Legislaţia privind Protecţia Datelor. În cazul în care Operatorul solicită dovezi cu privire
la respectarea acestor garanţii, Împuternicitul trebuie să i le pună la dispoziţie într-un
termen rezonabil.

8.4. Împuternicitul va notifica în scris Operatorul cu privire la orice modificare prevăzută în
legătură cu numirea sau înlocuirea Subîmputerniciţilor. În momentul încetării relațiilor
contractuale cu Subîmputernicitul, Împuternicitul se va asigura că acesta returnează
Imputernicitului Datele cu Caracter personal prelucrate în cadrul activităților sale,
urmată de ștergerea definitivă a acestor date de pe orice dispozitive (fizice sau
electronice) pe care s-ar putea afla, dacă aceste date nu mai corespuns unui scop de
prelucrare.

9. Transferuri Transfrontaliere de Date cu Caracter Personal

9.1. Împuternicitul şi Subîmputerniciţii nu vor transfera Date cu Caracter Personal către țări
din afara Spațiului Economic European.

10. Răspundere și Acțiuni în Regres

10.1. Împuternicitul este răspunzător față de Operator pentru executarea completă şi la timp a
tuturor obligaţiilor ce îi revin în sarcina acestuia din prezentul Acord, din Legislaţia
Aplicabilă şi din orice alte instrumente agreate de Părti sau aplicabile Prelucrarilor de
Date cu Caracter Personal la care se refera acest Acord, inclusiv a obligaţiilor privind
confidențialitatea şi securitatea Datelor cu Caracter Personal, respectarea limitelor
transmise sau derivând din instrucţiunile Operatorului, îndeplinirea obligaţiilor faţă de
Persoana Vizată, și pentru respectarea obligațiilor
Subîmputernicitului/Subîmputerniciţilor pe care îl/îi numește pentru îndeplinirea
sarcinilor asumate prin prezentul Acord. Orice neglijenta, culpă şi/sau încalcare din
partea Subîmputernicitului va fi considerată neglijenţă, culpă şi/sau încălcare proprie a
Împuternicitului.

10.2. În cazul în care respectiva încălcare/ suma prejudiciului vor fi constatate definitiv de o
instanță judecătorească, Împuternicitul va despăgubi Operatorul în integralitate
împotriva oricăror prejudicii materiale sau morale, directe sau indirecte, inclusiv
cheltuieli judiciare şi onorarii ale avocaţilor sau sancțiuni impuse de orice autoritate
competenta, ca urmare a neglijenţei, neexecutării sau executării neconforme sau cu
întârziere a oricăror obligaţii prevăzute în sau derivând din prezentul Acord. În cazul în
care respectiva încălcare/ suma prejudiciului vor fi constatate definitiv de o instanță
judecătorească, Împuternicitul va despăgubi Operatorul de orice prejudicii de imagine
sau reputaţionale, pierdere de beneficii sau profit care pot deriva din încălcarea
Acordului sau a prevederilor Legii Aplicabile în legătură cu executarea acestui Acord.

10.3. În cazul în care atât Operatorul, cât și Împuternicitul sunt responsabili pentru pierderi
sau pagube materiale sau morale cauzate de activitățile de prelucrare care nu sunt
conforme cu Legislaţia privind Protecţia Datelor, fiecare dintre Părţi este răspunzătoare
în mod proporțional pentru aceste pierderi sau pagube, potrivit aspectelor care sunt în
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responsabilitatea Părţii respective potrivit Legii Aplicabile, precum şi acestui Acord,
întinderea culpei și a prejudiciului urmând a fi constatate de o instanțpă judecătorească,
prin hotărâre definitivă.

11. Durata şi Încetarea Acordului

11.1.Prezentul Acord se încheie pe o durata Contractului, intrând în vigoare din momentul
semnării de către ambele Părți.

11.2. Împuternicitul nu poate înceta unilateral prezentul Acord. Operatorul are dreptul să
înceteze unilateral Acordul oricând, fără a fi obligat să precizeze motivele, sub rezerva
unui preaviz de 30 (treizeci) de zile oferit Împuternicitului.

11.3.Prezentul Acord poate fi încetat de către Operator. Se consideră un motiv întemeiat cazul
în care Împuternicitul continua sa încalce prevederile contractuale in ciuda
avertismentului primit din partea Operatorului, daca incalca reglementările privind
confidențialitatea ori securitatea datelor, de asemenea orice încălcare a prezentului
Acord sau a Legii Aplicabile de natură să aducă atingere drepturilor Persoanelor Vizate
sau să producă prejudicii, mai ales de imagine sau reputaţionale, Operatorului.

11.4.Rezilierea prezentului Acord indreptateste Operatorul sa rezilieze contractele principale
ori conventiile in temeiul carora Imputernicitul prelucreaza date cu caracter personal pe
seama Operatorului cu o notificare prealabila, .

12. Consecințele Încetării

12.1.Cu exceptia cazului în care Operatorul a dat instructiuni contrare înainte de sau în
momentul încetarii prezentului Acord sau a cazului în care există o prevedere legală sau
interes legitim al Imputernicitului pentru retentia Datelor cu Caracter Personal, toate
Datele cu Caracter Personal, rezultatele și înregistrările prelucrării acestor Date cu
Caracter Personal trebuie returnate Operatorului în termen de maxim 10 (zece) zile
lucrătoare de la încetarea Acordului și șterse de pe toate dispozitivele, inclusiv cele care
aparţin Subîmputerniciţilor. La solicitarea Operatorului, Împuternicitul îi va furniza în
scris dovezi privind ștergerea sau distrugerea datelor, în maxim 3 (trei) zile de la
solicitare.

12.2.Punctul 12.1. de mai sus se aplică şi Subîmputerniciţilor numiţi de Împuternicit.

12.3.Documentele sau registrele care servesc drept dovadă a prelucrării legale a Datelor cu
Caracter Personal în conformitate cu solicitarile şi/sau instrucțiunile emise de Operator
sunt păstrate de Împuternicit în conformitate cu perioadele legale de păstrare, inclusiv
după încetarea activităților de prelucrare, iar copii ale acestor înregistrări vor fi livrate
Operatorului, la solicitarea acestuia, în maxim 30 (treizeci) de zile de la primirea
solicitării.

13. Asigurări Suplimentare

Partile convin şi stipulează că prezentul Acord a fost negociat de către ambele Părţi cu
deplină luare la cunoştinţă şi întelegere a efectelor sale comerciale şi legale şi că niciuna
din prevederile prezentului Acord nu poate fi considerată ca o clauză standard sau
neobişnuită conform art. 1202 si 1203 ale Codului Civil Român. Mai mult decât atât,
Împuternicitul confirmă că este un contractor independent şi experimentat, având toată
pregătirea şi expertiza necesare pentru a putea încheia prezentul Acord şi, pe această cale,
de a-şi asuma riscul de impreviziune.

14. Diverse

14.1. Împuternicitul se angajează să nu cesioneze drepturile și obligațiile care decurg din
prezentul Acord şi nici Acordul în întregimea sa, inclusiv această obligație de cesiune,
fără acordul scris prealabil al Operatorului.
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14.2.Toate modificările și completările, precum și rezilierea prezentului Acord și a anexelor
sale sunt valabile numai dacă sunt efectuate în scris.

14.3. În cazul în care orice dispoziţie a acestui Acord este declarată nulă sau inaplicabilă de
către o instanţă, tribunal arbitral sau de orice altă autoritate competentă, celelalte
dispoziţii contractuale, respectiv drepturile şi obligaţiile Părţilor prevăzute de acestea
rămân în vigoare. Dispoziţia nulă sau inaplicabilă va fi eliminată din Acord, iar Părţile
vor depune toate diligenţele astfel încât dispoziţia nulă sau inaplicabilă să fie înlocuită
cu o dispoziţie validă si aplicabilă, care să aibă, pe cât posibil, efectele economice ale
dispoziţiei nule sau inaplicabile.

14.4.Oricare şi toate comunicările şi/sau notificările dintre Părţi cu privire la sau în legătură
cu acest Acord vor fi considerate valabile dacă au fost efectuate în scris şi au fost
transmise celeilalte Părţi printr-un mijloc de comunicare care presupune confirmare de
primire la adresa menţionată în Preambulul la prezentul Acord, inclusiv prin intermediul
poştei electronice.

14.5.Prezentul Acord este reglementat de legea română; instanţele române vor fi competente
pentru judecarea oricărui litigiu decurgând din executarea prezentului Acord.

Prezentul acord s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte.

În numele Operatorului:

Nume: Dragoș Soare

Funcție: Primar

În numele Împuternicitului:

Nume:

Funcție:
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