
CONTRACT privind
Achiziţia lucrărilor in vederea execuţiei inclusiv organizare de şantier. Achiziţia de echipamente, 

dotări si active nccorporale aferente investiţiei de baza. Achiziţia Proiectului Tehnic si a serviciilor
de asistenta tehnica proiectant

în cadrul proiectului „SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI Şl 
MONITORIZARE BAZAT PE SOLUŢII INOVATIVE” în Municipiul Slobozia

Cod SMIS 128389
Nr.: 43185/ 5.04.2021// 153/ 5.04.2021

Având ca temei legal:
- prevederile Legii tir.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare

prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare;

s-a încheiat prezentul contract de achiziţie publică (proiectare asistenţă tehnică din partea 
proiectantului, furnizare echipamente şi execuţie lucrări) denumit în continuare “Contractul”

între

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
UAT Municipiul Slobozia, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, judeţul Ialomiţa, 

telefon nr. 0243/231401, fax nr. 0243/212149; cod fiscal 4365352, cod IBAN 
R075TREZ24A705000580102X, deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, cod poştal 920032, e-mail: 
office@municipiulslobozia.ro, reprezentat prin dl. Soare Dragos, prim ar, în calitate de ACHIZITOR, 
pe de o parte 

Şi
Asociaţia dintre SC Swarco Traffic Romania SRL, cu sediul in Bucureşti, Strada Caderea 

Bastiliei, nr. 65, sector 1, identificat cu J40/11174/1995, CIF: 8018950, tel. 021/3155797, e- mail 
laurentiu.gherase@sawarco.com. www.swarco.com. cont R020TREZ7005069XXX002812 deschis la 
Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentata prin Staniloiu Liviu in calitate de administrator - Lider 
de Asociere si

SC Urban Scope SRL, cu sediul în Bucureşti, Strasa Şoseaua Pipera, nr. 14, sector 1, tel. 
0728999588, e-mail: officc@urbanscooe.ro. www.urbanscope.ro, înregistrat cu J40/3273/2016, având 
cod unic de înregistrare fiscală 35752863, -  Asociat,

în calitate de CONTRCTANT, pe de altă parte

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul contractului îl reprezintă: Achiziţia lucrărilor in vederea execuţiei inclusiv 

organizare de şantier. Achiziţia de echipamente, dotări si active necorporale aferente investiţiei de 
baza. Achiziţia Proiectului Tehnic si a serviciilor de asistenta tehnica proiectant în cadrul 
proiectului „SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ŞI 
MONITORIZARE BAZAT PE SOLUŢII INOVATIVE” în Municipiul Slobozia, Cod SMIS 
128389, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, anexă la prezentul contract.

2.2. Contractantul se obligă sa realizeze servicii de proiectare, să asigure asistenţa tehnică din partea 
proiectantului, să execute lucrările, să finalizeze lucrările şi să remedieze orice defecte rezultate în urma 
executării prezentului contract, după cum sunt acestea solicitate in caietul de sarcini:

FAZA I : servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului: elaborarea 
proiectului tehnic conform HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectclor de investiţii
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• * fohnicn din partea proiectantului  pe perioada 
S 2 5  — -  verificat fie sărie verificatori tehnici

“ “ Aetivitătue cate trebuie realizate de Contractau. în cadrul Con.racU.lui ce rezultă din aceasta 

procedură, la f*™ 1T sunt următoarele^ Detaliere activităţi______________
Elaborare studii şi documentaţii considerate necesare 
pentru realizarea obiectivului, altele decât cele 
solicitate prin Certificatul de urbanism_____________

Elaborare proiect pentru au to riza^  B.aborare Proiect ^ r u  “
executării lucrărilor de construire lucrărilor (P.A C./DTAC), con om. «n 
(P A.C.) si documentaţia tehnica HGR nr.907/2016 st Legea n . 
pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construire 
(DTAC)

Ajustarea, completarea ,i/sau modificare.. Proiectului 
pentru autorizarea executării lucrărilor (P;A-C >. “  
L uare a recomandărilor verificatorulu./venficatonlor 
indicaţi de către Autoritatea Contractantă

Elaborare proiect de organizarea f 
execuţiei (P.O.E)

p o  E va respecta prevederile Anxea 9 la HG 
907/2016: Proiectul de organizare a execuţiei
lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor 
lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare in 
vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, 
atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile 
ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe 
domeniul p u b l i c . _____________ _

Elaborare Proiect Tehnic de execuţie conform Anexei 
10 din HGR nr.907/2016

Elaborare Proiect Tehnic de execuţie

întocmire antemăsurători, instrucţiuni specifice şi 
Programul de control al execuţiei pe faze 
determinante, pentru fiecare activitate din proiectul
tehnic.

Susţinerea proiectului tehnic
verificatorului/verificatorilor de proiect

in faţa

Ajustarea, completarea şi/sau modificarea Proiectului 
tehnic de execuţieşi a detaliilor de execuţie ca urinare 
a recomandărilor verificatorului/verificatonlor indicaţi 
de către Autoritatea Contractantă
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Acordare asistenţă tehnică pentru fiecare fază 
detennmantă indicată în proiectul tehnic, pentru

faZele inclU5e în Pr°8,amuI de control ai luci an lor de execuţie, avizat de către ISC.

Asistenţă tehnică pe perioada 
execuţie a lucrărilor

de

Acordare asistenţă tehnică pe perioada de execuţie a 

Contractantelnc uslv » '¡ “ " '« a  Autorităţii

aEcons'S ,c^fam » compo,1Srii «» «mp

Pregătii ea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor si 
acordurilor necesare funcţionarii obiectivului (după 
caz Ministerul de interne prin Politia Rutiera etc)--------- --------------------- ---------- ------- •''*”1 vivy

finPaaiăjCiP""; reCej,,iile ' “ M o r  0« terminare şi

Participare Ia elaborarea Cărţii tehnice a construcţiei 
întocmire documentaţiei as built( post execuţie)rp —-----—. g-_____ ___________ _______ — 1,0 execune;

vigoare, ^ f e î ! ?i ® tUtUr° r reglementari,° r  tehnice

economice aferente o b i ^ l î l S ^  S‘ ^ ^ u tu i- c a d r u  al documentaţiilor tehnice
- Legea Nr. 10/1995 privind c ,uf ? *" finantate din fonduri P“blice;
-Legea nr.50/1991 ’ privind a u to riza^ r115̂ ^  " Umodiflcarile si completările ulterioare: 

modificările si completările ulterioare; * CXeCU aru ucrardor de construcţii, republicata, c

s s i f  r “ * Axa 4
scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii1 i f  ,"r P‘T ° Varea unor strate8'i cu emisi 
promovarea mobilităţii urbane multinodale dnmhL - Spec,al Pent™ zonele urbane, incluşi' 
Obiectiv specific 4.1.- Reduce™
bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţi

FAZA I I : lnprăH de execuţie:

următoarele c o m p o n e n te i^  mStalarea unui s,stem >nteligent de management al traficului format din

Componenta trafic management şi monitorizare 
• Componenta monitorizare şi informare

Cantitnn 0niP°nenta CentlU de manaeement trafic si monitorizare
fezabilitate si sunt praentate A N E ^ ^  * *  det“  in cadrul Studiului de

PT e L ^ 1t h n entarea,fieCarei COmponcnte’ Contractantul va avea in vedere
~ a  şantierului si execuţia lucrărilor

b. furnizarea m a te /a le lo f  7  d° manaSement al traficului;
echipamentelor necesare funcţionarii sistem uLT’ de m*1“01' UtllajeI.or’ miJloacelor şi 
conceptual prin Studiul de fezabilitate; management al traficului descris
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c. asigurarea oricărei autorizaţii necesară Contractantului de la autorităţile competente penti u 
executarea lucrărilor şi realizarea activităţilor şi lucrărilor temporare (organizare şantier);

d. transportul la şantier a oricăror materiale, utilaje, componente şi echipamente de lucru, a 
oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuţia lucrărilor;

e. orice testare şi testele relevante, aşa cum sunt aceste testări şi teste solicitate prin legislaţia şi 
reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calităţii în construcţii;

f. asigurarea instruirii personalului AC pentru utilizarea echipamentelor si licenţelor software
g. orice consumabile necesare pentru execuţia lucrărilor şi realizarea testăriloi,
h. întreţinerea normală şi extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea

Contractantă; . . .  .
i. activităţi şi consumabile necesare pentru menţinerea şantierului curat şi funcţional,

demontarea şi îndepărtarea oricăror lucrări sau activităţi provizorii;
j. pregătirea oricărei documentaţii necesare Contractantului pentru execuţia lucrărilor, 

documentaţie care include dar nu se limitează la:
—> Grafice generale de realizare a investiţiei publice (fizice şi valorice),
—► Planul calităţii pentru execuţie;
—► Planul de control al calităţii;
—> Certificările şi rezultatele testelor materialelor _ . . . .

k. Documentarea informaţiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcţiei, inclusiv 
documentarea instrucţiunilor de exploatare

l. remedierea defecţiunilor pe parcursul execuţiei si in perioada de garanţie, faia costuri 
suplimentare.

3 . PREŢUL CONTRACTULUI
3.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Contractantului de către Achizitor este 

de 7.824.821,75 lei fără TVA, la care se adaugă TVA, în suma de 1.486.716,13 lei, valoarea totală fiind 
de 9.311.537,88 lei inclusiv TVA.

3.2. Achizitorul are obligaţia de a plăti serviciile prestate şi lucrările executate, în măsură in cate 
serviciile au fost prestate, respectiv lucrările au fost executate, în conformitate cu prevederile contractuale,
defalcate astfel: . _  .

- Elaborare proiect tehnic (le execuţie (PT) si detalii de execuţie (D-E), documentaţii 
tehnice necesare in vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 234.252 lei 
fără TVA

- Execuţie - Construcţii şi instalaţii 2.402.246,06 lei fără TVA 
-Furnizare echipamente 5.109.621,69 ici fara TVA
-Organizarea de şantier 59.625,2 lei fără TVA
-Asistenta tehnica din partea proiectantului 19.079 lei fără TVA.

In preţul contractului nu sunt incluse taxele pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor, care vor fi 
suportate de autoritatea contractanta.

3.3 Pentru îndeplinirea acestui contract nu se acorda avans.
3.4. Preţul contractului este ferm si nu suferă modificări pe perioada derulării contractului.

4. DURATA CONTRACTULUI
4.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil până 

la îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul operează 
valabil între părţi, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare şi 
până la epuizarea convenţională sau legala a oricărui efect pe care îl produce.

4.2 Durata contractului va fi de la emiterea ordinului de începere a serviciilor/lucrărilor şi până la 
îndeplinirea efectiva a obligaţiilor ce deriva din acest contract.
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4.2.1 Etapa 1

rin i  i01" ?  ?reStăni serviciilor Pentru elaborarea documentaţiei tehnice (PT ex PAC POE etc 1 « tn
t h , r 7 I  ! r - » d c Autori!«« Contractanta,.  Ordinului dc t e p c r c a S i t o s i ’ e le  
stabilita dc Autonţatea Contractantă ca incluzând toate etapele necesare conform HGR nr 907/2016?
fin a lii În0"81,6? ?' reSPeCtlV PiCd8rea documentaţiei PAC sc va realiza cu cel puţin 1 (una) lună până la

lepturile de autor vor fi cedate odată cu plata serviciului prestat P
4.2.2 Etapa 2

excCu i e T ! i T i l ^ r ei- ' el,niCef  7  efeC,Ua PC '° a,ă dura,a de « lucirilor, atât ta timpul
* , . cr‘̂ °  cftt 51 m Perioada dc garanţie a execuţiei acestora până la recepţia finală a lucrărilor 

constând m actmtâple precizate ta slmctura Devizului general, I. pet n  g 1 7  ai 3 ^ ?  '
începând cu data din Ordinul de începere a serviciilor. ( ? 3*8‘L2-)’
nre«tărif f ’ aS‘SÎeilta te,hnică se va asi8ura Şi în perioada de notificare a defectelor de execuţie durata 
piestăn serviciilor prelung,ndu-se până la momentul finalizării obiectivului de investiţii în baza

r i i “  “  ACCM,a “  ia,ra in d“' ata contraotuala si p Ş
4.2.3 Etapa 3

C0ntaeX2 iatiUOrari!0,r '  maximl2 luni de la 0rdira'1 de a lucrSrilor emis de Autoritatea
A u to ta c " C o n t^ ta n « " " ^ - ? ' reS|,eC,area llli' Contractantul are obligaţia de a notifica ta scris

f  f  f e°U,'e' ,UtUr°r 'UCrtril0r care fac obiec,ul" i Contractului Luciauie solicitate prin Contract, sunt cele precizate in D A L I

după exoto™  lerionTÎ dera il,ce!al a T  efe0tuarca recepHei flna|e P™*ra lucrările executate, dar numai

t z  (minira 36 luno si care va fi s" da

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Prezentul contract de achiziţie de lucrări (proiectare, execuţie şi asistenţă tehnică), şi următoarele Anexe-

. . « ■ i r s  *  “  - » -  “ C r _
b) propunerea tehnică şi financiară;
c) garanţia de bună execuţie a contractului;
d) angajamentul ferm de susţinere conform legii, dacă este cazul;
e) contractele încheiate cu subcontractanţii, dacă este cazul;
i) acord dc asociere, dacă este cazul;
g) graficul general de realizare a investiţiei, fac parte integranta din prezentul contract.

6. DEFINIŢII

^ “ 1C0lltract> cuvintele şi expresiile definite vor avea următoarele semnificaţii- 
contract contl™ tante” - achizitorul şi Antreprenorul aşa cum sunt acestea numite în prezentul

ContractuluiDrecum' l i T  benefic‘arulr  1se^ ic"l°r de proiectare şi al Lucrărilor executate în baza

^

- p o n s a ^ r S ^ S S ^ S SaU ° ri0C aS0°iCre *  ~  »  » ^“1 « * » > * < .
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6.4 „Contract” - acordul de vointţă cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, 
încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, 
care are ca obiect execuţia de lucrări şi servicii de proiectare.

6.5 "Standard”- o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau 
standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentm aplicare repetată sau continuă, 
care nu este obligatorie;

6.6 ’’Specificaţii tehnice” - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui 
produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, intr-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 
necesităţii autorităţii contractante;

6.7 „Forţa m ajoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care 
împiedică să fie executate obligaţiile ce le revin părţilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de 
către una dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este 
ţinută a răspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părţile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu 
pot fi atribuite vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depăşite de către Părţi, 
potrivit prezentului contract şi sunt constatate de o autoritate competentă.

6.8 „Reprezentanţii Părţilor” - reprezintă persoanele fizice şi/sau juridice desemnate ca atare de 
către o Parte pentru relaţia cu cealaltă Parte. Achizitorul are dreptul, în vederea verificării/unnăririi 
lucrărilor şi reprezentării intereselor acestuia, de a încheia contracte de servicii de 
consultanţă/supraveghere/dirigenţie de şantier, în condiţiile legii.

6.9 „Preţul contractului” - preţul plătibil Contractantului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

6.10 “Zi” - zi calendaristică; „an” - 365 de zile.
6.11 „Penalitate contractuală" - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din 

părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu 
întârziere a obligaţiilor din contract;

6.12 "Data de începere a proiectării"- înseamnă data notificata de către achizitor cu privire la 
începerea activităţii de proiectare. Inseamna data precizata in Ordinul de începere a serviciilor de 
proiectare emis de Achizitor

6.13 “Data de începere a lucrărilor de execuţie” - înseamnă data precizată în Ordinul de începere 
a lucrărilor de execuţie emis de Achizitor,

6.14 "Durata de Execuţie" înseamnă durata de realizare a serviciilor de proiectare şi a lucrărilor 
de execuţie, conform.Graficului general de realizare a investiţiei, calculată de la semnării contractului. 
Înseamnă data precizata in Ordinului de incepere a lucrărilor de execuţie emis de Achizitor

6.15 "Cost" înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) de către Antreprenor, 
în legătură cu executarea contractului, conform Ofertei,

6.16 "Documentele Contractantului" - înseamnă calculele, planşe, manuale, modele şi alte 
documente tehnice (dacă există), furnizate de către Antreprenor conform prevederilor Contractului'

6.17 "Utilajele si Echipamentele Contractantului" înseamnă toate aparatele, maşinile, vehiculele 
tehnologice, inclusiv dotări şi active necorporale şi alte asemenea necesare execuţiei Lucrărilor, dar care 
nu includ Materialele.

6.18 "Ţară" - înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul.
6.19 "Riscurile Contractului" - înseamnă acele evenimente ce pot influenţa negativ 

implementarea Contractului.
6.20 "Materiale" înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor fi sau sunt 

utilizate pentru realizarea lucrărilor ce face sau fac parte din lucrările care fac obiectul prezentului 
contract.

6.21 "Echipamente" înseamnă maşinile, şi aparate, utilaje , echipamente tehnologice şi funcţionale 
care necesită sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac parte din 
lucrările care fac parte din obiectul de investiţie ce face obiectul prezentului contract.

6.22 "Amplasament” înseamnă totalitatea suprafeţelor în pe care se vor executa lucrările 
permanente, conform autorizaţiei de construire.
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iucrtrt2,3 ”S" " 'ier” înse™ ”a Perimem,] delimitai conform proiectului de organizare şi de execuţie a 
» u i  0UP *  « • —  » « H  prevăzute in contract ca fiind partl c o m p o n S  â

realixftfdP ' înscamnă torate serviciile de proiectare şi lucrările de execuţie care urmează să fie
¡ S ^ S ^ p u K T  C°nf0rm O“ *  *  —  - ^ - r e

SCriS' “ • dal“' Si ™ ■ " o r a ,  de 
Privire la îndeplini,4  o b U ^ r X  e“  ' “  “  °bhga,OTiU P“ ™ -

“ "d 111 fa,a c °"“ d*

7. i n t e r p r e t ă r i

— f —

8. PRIORITATEA DOCUMENTELOR

p r e v e L Î X S  ■ ¡ " - i n  confficte/contradicţii între
Ordinea de precedenţă este d° »” “ •

9. LEGEA
Legea Contractului este legea română.

10. COMUNICAREA
Limba contractului este limba română.

comuiricL^de0 * *  emi,crea dc instrucţiuni sau alte fotme de

s a r - • « — •
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11. ACHIZITORUL
11.1 Dreptul de Acces pe Amplasament
Achizitorul va pune la dispoziţie amplasamentul cel mai târziu la data emiterii Ordinului de 

începere a lucrărilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire 
amplasament liber de orice sarcini care împiedică aducerea la îndeplinire a obiectului prezentului contract.

11.2 Autorizaţii şi Acorduri
11.2.1 Achizitorul are obligaţia de a furniza Contractantului toate autorizaţiile şi avizele obţinute în 

scopul execuţiei lucrărilor, conform prevederilor legale, dacă nu s-a prevăzut altfel în Caietul de sarcini. 
Achizitorul va asigura asistenţa, dacă este cazul, pentru obţinerea de către Contractant a oricăror acorduri, 
avize şi autorizaţii sau aprobări necesare potrivit legislaţiei în vigoare, în scopul îndeplinirii prevederilor 
contractului.

11.3 Instrucţiuni emise de către Achizitor
11.3.1 Contractantul va respecta şi executa toate instrucţiunile emise de către Achizitor cu privire la 

execuţia Lucrărilor, inclusiv suspendarea execuţiei tuturor Lucrărilor sau a unei părţi a acestora.
11.3.2 în ipoteza în care Contractantul consideră instrucţiunile Achizitorului nejustificatc sau de 

natura a-i produce prejudicii, va formula în scris obiecţiunile sale, în termen de 5 zile de la comunicarea 
instrucţiunii. Transmiterea acestor obiecţiuni nu suspendă executarea instrucţiunilor respective cu exepţia 
situaţiei în care aplicarea instrucţiunii ar conduce la încălcarea normelor legale imperative şi ar putea 
duce la angajarea răspunderii contractuale, delictuale sau penale a Contractantului.

11.4 Aprobări
11.4.1 Nicio aprobare, consimţământ sau absenţa unor observaţii ale Achizitorului nu vor exonera 

Contractantul de obligaţiile sale.
11.4.2 în privinţă obligaţiilor şi drepturilor părţilor, izvorâte din încheierea prezentului Contract, în 

nicio împrejurare, tăcerea nu are valoarea juridică a consimţământului.
11.5 Notificări/Comunicări
11.5.1.în interesul prezentului contract, orice notificare/comunieare între părţi va fi considerată 

valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în prezentul contract, în scris 
prin serviciul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

11.5.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momenul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii.

11.5.3 în cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, mail comunicarea se 
consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată, doar daca a fost 
confirmată în scris şi înregistrată.

11.5.4 Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una dintre părţi dacă nu 
sunt consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute.

11.6 Reprezentantul Achizitorului
11.6.1 Achizitorul poate numi/angaja o persoană juridică sau fizică pentru a îndeplini anumite 

îndatoriri. Aceste persoane sunt nominalizate /desemnate de Achizitor şi comunicate Contractantului. 
Achizitorul va înştiinţa Contractantul cu privire la autoritatea şi îndatoririle delegate Reprezentantului sau 
Reprezentanţilor Achizitorului.

11.6.2 Achizitorul va notifica în scris Contractantul cu privire la identitatea reprezentanţilor săi 
atestaţi profesional pentru urmărirea executării lucrărilor si care ii reprezintă legal interesele.

12. CONTRACTANTUL
Obligaţiile Contractantului
12.1 Pe lângă obligaţiile stabilite prin prezentul Contract, Contractantului îi revin toate obligaţiile 

prevăzute la art. 23-25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modifeările 
şi completările ulterioare. Acesta va proiecta, va asigura asistenţa tehnică pe toată perioada de derulare a 
prezentului contract, va executa, testa si termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului şi 
instrucţiunile Achizitorului şi va remedia orice defecte ale lucrărilor. Contractantul va asigura în totalitate
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supravegherea, forţa de muncă, materialele, echipamentele şi utilajele necesare execuţiei Lucrărilor fie 
provizorii, fie definitive.

12.2 Contractantul garantează că la data recepţiei, lucrarea executată va avea cel puţin 
caracteristicile tehnice şi calităţile solicitate de Achizitor în Caietul de sarcini şi declarate de către 
Contractant în propunerea tehnica, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată 
de vicii aparente şi/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, 
conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract,

12.3 La semnarea prezentului contract, Contractantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, spre 
aprobare, graficul general de realizarea a investiţiei, actualizat.

12.4 Contiactantul are obligaţia de a respecta graficul general de realizarea al investiţiei. Progamul 
de control al obiectivului de investiţii se întocmeşte de proiectant, Contractantul având obligaţia să îl 
respecte potrivit prevederilor legale.

12.5 Contractantul este pe deplin şi singur responsabil pentm conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor lucrărilor executate pe şantier, precum şi pentm procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi reglementărilor legale din domeniul construcţiilor. Nicio aprobare, consimţământ sau 
absenţă a unor observaţii ale Achizitorului nu vor exonera Contractantul de obligaţiile sale. Achizitorul 
nu va fi responsabil pentm niciun fel de daune-interese sau compensaţii datorate potrivit legii sau 
contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane.

 ̂ 12.6 Contractantul are obligaţia de a pune la dispoziţie Achizitorului orice documente pe care
Contractantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor.

„ 1 j-7 lucrările suplimentare faţă de cele contractate, considerate necesare de către Contractant, care 
se încadrează în prevederile ari 221 din Legea 98/2016, nu pot fi demarate sau executate fără modificarea 
prin Act adiţional a prezentului contract în condiţiile nrt.27. în lipsa actului adiţional de modificare a 
conţi actului, Contractantul nu are dreptul să solicite plata valorii respectivelor lucrări.

12.8 Contractantul este responsabil de buna execuţie a lucrărilor contractate, precum şi de 
furnizarea tuturor echipamentelor, instmmentelor, dispozitivelor, utilajelor şi resurselor umane necesare 
in vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale.

cazu\ |n care> Pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Contractantul are obligaţia să rectifice eroarea 
constatată, pe cheltuiala sa.

12.10 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficienţelor constatate în 
cadrul perioadei de garanţie, Contractantul are obligaţia:

a) de a asigura securitatea persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată;
b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, 

alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte 
autontaţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
A c) de a lua toate măsurile pentru protecţia mediului în conformitate cu acordul de mediu emis, pe şi 
in afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice 
sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucm;

d) de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor puse în operă, în conformitate cu 
roiectul tehnic si detaliile de execuţie aprobate de Achizitor şi de a nu modifica soluţiile tehnice sau

tehnologice, ort de a înlocui materiale şi echipamente cu altele de o calitate diferită fată de prevederile 
proiectului. In orice situaţie, Contractantul nu va putea proceda la eventuale înlocuiri de tehnologii 
echipamente sau materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului, în condiţiile legii.

e) de a nu stânjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor şi de a nu restricţiona utilizarea 
cailor de acces pnn folosirea şi ocuparea drumurilor şi a trecerilor publice sau private care deservesc 
propuetaţile aflate în posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricărei alte persoane;

0 de a evita acumularea de obstacole inutile pe şantier;
g) de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii şi materiale aflate în surplus. Contractantul are 

uepiul de a menţine pe şantier până la semnarea procesului verbal de recepţie ia terminarea lucrărilor
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numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 
îndeplinirii obligaţiilor sale;

h) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 
fel, care nu mai sunt necesare. Pentru materialele recuperabile rezultate, sc va face inventarierea acestora 
şi valorificarea lor în favoarea achizitorului.

i) de a delimita perimetrul şi de a monta panouri de identificare la intrarea în şantier, conform 
modelelor primite de la Achizitor şi în conformitate cu planul de organizare de şantier, aprobat de 
Achizitor;

j) de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi 
oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru 
verificarea lucrărilor ascunse;

k) de a monta panoul de identificare personalizat conform indicaţiilor pe care le va primi de la 
Achizitor;

l) de a remedia lucrările cuprinse în situaţiile de lucrări comunicate şi care au făcut obiectul 
obiecţiunilor şi respingerilor Achizitorului şi să nu factureze aceste lucrări decât ulterior remedierii 
solicitate şi în temeiul unui proces verbal încheiat cu dirigintele de şantier, atestând remedierea 
respectivelor lucrări;

m) de a conserva lucrările executate în ipoteza sistării lucrărilor, oricare ar fi motivul acestui 
eveniment;

n) de a înştiinţa anterior şi imediat Achizitorul asupra iminentei depăşiri a termenelor convenite, 
oricare ar fi cauza respectivei întârzieri.

o) de a respecta legislaţia referitoare la vestigii, monede, artefacto, obiecte de valoare sau antichităţi, 
monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. Contractantul va obţine în numele 
Achizitorului toate autorizaţiile şi certificatele necesare şi va asigura supravegherea lucrărilor din punct 
de vedere arheologic.

12.11 Contractantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor executate, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă, de la data primirii ordinului 
de începere a lucrărilor şi până la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi 
predarea -primirea obiectivului realizat.

12.12 Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru păstrarea curăţeniei carosabilului şi a 
căilor de acces.

12.13 Contractantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură 
cu nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contract, pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

12.14 Contractantul are obligaţia de a utiliza drumurile ce comunică cu obiectivul sau sunt pe 
traseul şantierului potrivit destinaţiei şi constrângerilor lor funcţionale şi de a preveni deteriorarea sau 
distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractaţii săi.

12.15 Contractantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza 
încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie adecvat 
parametrilor tehnici constructivi ale căilor utilizate, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu 
producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

12.16 In cazul în care, locul de realizare a lucrărilor, impune utilizarea de către Contractant a 
transportului adiţional, atunci prevederile de la alineatele anterioare vor fi interpretate în maniera în care 
prin “drum" se înţelege orice cale de comunicare.

12.17 Contractantul are obligaţia de a despăgubi material şi moral Achizitorul împotriva tuturor 
reclamaţiilor şi acţiunilor în justiţie privind avarierea cailor de acces.

Í2.19 Costurile pentru racordarea şi consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor 
aparate de măsurat se suportă de către Contractant pe durata existenţei Şantierului.

12.20 Contractantul răspunde pentru viciile ascunse ale construcţiei, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare si potrivit prezentului contract.
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către reprezentanţii de specialitate ai fiecărei parti contractante, pe baza de proces - verbal, numerotat şi 
datat, inregistrat la ambele parti contractante.

12.35. Contarctantul se obliga sa asigure disponibilitatea informaţiilor si documentelor referitoare 
la prezentul proiect, cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării si Administraţiei sau Organismul Interimar Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Sud 
Muntenia sau de alte structuri cu competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor 
europene si/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora.

13. PROIECTAREA
13.1 Contractantul va răspunde de activităţile de proiectare aferente Lucrărilor. Proiectul va fi 

elaborat de către personal calificat, ingineri sau al{ii asemenea, care corespund cerin{elor Achizitorului şi 
prevederilor legale referitoare la exercitarea acestei profesii şi va fi verificat în conformitate cu Legile în 
vigoare de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe toate domeniile puşi la dispoziţie de 
Achizitor.

13.2 Contractantul va garanta că el, proiectanţii săi şi Subcontractanţii au experienţa şi capacitatea 
necesară pentru proiectare. Contractantul îşi va asuma răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor 
de a participa la discuţii cu Achizitorul, în măsura convocării cu cel puţin 3 zile lucrătoare în prealabil, 
pentru chestiuni de derulare curentă a proiectării sau execuţiei, şi imediat în situaţii de urgenţă.

13.3 Contactantul este singur şi deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel că 
niciun fel de cereri de modificare a preţului, generate de îndreptarea erorilor de proiectare pe parcursul 
executării lucrărilor necesare pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii, nu vor putea ti 
admise.

13.4 Contractantul va preda Achizitorului Documentaţia Tehnică, astfel cum a fost solicitată prin 
Caietul de Sarcini.

13.5 Termenul de predare a documentaţiei tehnico-economică elaborată în faza proiectare, ce tace 
obiectul prezentului contract este de 3 luni de la data contractului, conform Graficului general de 
realizare a investiţiei.

13.6 Documentaţia de proiectare care face obiectul prezentului contract corectă si completă, se 
prezintă Achizitorului în vederea verificării atestate.

13.7 Achizitorul verifică documentaţia menţionată la pct. 13,6 pentru a stabili conformitatea 
acesteia cu documentaţia de atribuire. Dacă elemente ale documentaţiei tehnico-economice sunt 
necorespunzătoare acestea sunt corectate/revizuite de Contractant pe cheltuiala sa.

13.8 Pentru fiecare parte a Lucrărilor şi exceptând situaţia în care consimţământul Achizitorului a 
fost obţinut:

(a) în cazul unui Document al Contractantului care a fost (aşa cum s-a menţionat) transmis 
Achizitorului:

(i) Achizitorul, va înştiinţa Contractantul că Documentul Contractantului a fost avizat, cu sau fără 
Gomenţarii, sau că acesta nu corespunde prevederilor Contractului (menţinând măsura în care nu 
corespunde);

(ii) execuţia unei părţi a Lucrărilor nu va începe până când Achizitorul nu va aviza Documentul 
Contractantului;

(b) execuţia unei părţi a Lucrărilor nu va putea începe înainte de expirarea perioadelor de verificare 
a tuturor Documentelor Contractantului, care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia acesteia;

(c) execuţia oricărei părţi a Lucrărilor se va face în conformitate cu Documentele Contractantului 
avizate de Achizitor în prealabil;

(d) dacă Contractantul doreşte să modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis pentru 
verificare, Contractantul va înştiinţa imediat Achizitorul. Ulterior, Contractantul va trimite Achizitorului 
documentele revizuite conform procedurii de mai sus.

13.9 Dacă Achizitorul dispune că sunt necesare Documente ale Contractantului suplimentare, 
Contractantul le va elabora într-un termen, de regulă, de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.
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13.10 Orice consimţământ, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Clauze sau altor 
prevederi), nu va scuti Contractantul de nici o obligaţie sau responsabilitate conform Contractului.

13.11 In situaţia în care refacerea documentaţiei de proiectare însumează mai mult de 30 Zile 
lucrătoare, iar refacerea documentaţiei nu se datorează acţiunii/inacţiunii Contractantului, Graficul 
general de realizare a investiţiei se reactualizează corespunzător cu acordul Părţilor. în situaţia în care 
refacerea documentaţiei a rezultat din culpa Contractantului, Achizitorul are dreptul să perceapă penalităţi 
de întârziere conform art.23, pct.23.1.

13.12 Contractantul răspunde de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la 
calitatea construcţiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei;
b) asigurarea prin proiecte si detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu 

respectarea reglementărilor tehnice si a clauzelor contractuale;
c) prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, precum şi 

soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;
d) elaborarea documentaţiei de proiectare, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, 

exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea 
în timp a construcţiilor, documentaţia privind postutilizarea construcţiilor;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor şi 
participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;

f) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la 
construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi unnărirea 
aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte 
atestaţi, la cererea Achizitorului;

g) participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate;
h) asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe 

perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente;
i) asigurarea participării obligatorii a proiectantului şi, după caz, a proiectanţilor pe specialităţi la 

toate fazele de execuţie stabilite prin proiect la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală.

14. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR
14.1 Contractantul are obligaţia legală de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor şi 

lucrărilor de construcţii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, 
coroborate cu prevederile Codului civil privind condiţiile şi termenele stabilite pentru descoperirea 
viciilor ascunse şi promovarea acţiunii în daune.

14.2 Obligaţia de garanţie a Contractantului subzistă în temeiul legii, şi faţă de subdobânditorii 
dreptului de proprietate asupra construcţiilor.

14.3 Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, până la recepţia finală şi 
este de minim 36 luni.

14.4 In perioada de garanţie Contractantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a 
executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză 
este nerespectarea Clauzelor contractuale sau cele cuprinse in Caietul de sarcini, pe cheltuiala proprie.

14.5 Obligaţia legală de garanţie a Contractantului pentru lucrările executate impune remedierea 
tuturor defectelor constatate în termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele produse din culpa 
Achizitorului, a prepuşilor săi sau a persoanelor pentru care acesta este ţinut să răspundă, Defectele şi 
lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Contractantului, iar 
acesta, în termen de 48 de ore de la primirea notificării, este obligat să trimită reprezentantul său la faţa 
locului şi să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit ofertei angajate, naturii şi 
gravităţii defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepţie cantitativă şi 
calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces verbal/notă de constatare încheiat între Părţi.

14.6 Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Contractantului, se realizează 
pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

/
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i) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului 
şi/sau cu prevederile documentaţiei de proiectare;

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părţi din 
lucrare, proiect însuşit de Contractant şi pe care acesta nu l-a adus la cunoştinţa achizitorului în timpul 
executării lucrărilor;

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 
implicite care îi revin în baza contractului,

14.7 în cazul în care Contractantul nu execută lucrările prevăzute în prezentul contract, Achizitorul 
este liber să contracteze cu terţi executanţi, conform legislaţiei achiziţiilor, execuţia acestor lucrări, 
urmând ca preţul lor să fie recuperat de către Achizitor de la Contractant sau reţinut din sumele cuvenite 
acestuia sau din garanţia de bună execuţie.

15. REPREZENTANTUL CONTRACTANTULUI ŞI ÎNLOCUIREA PERSONALULUI DE 
SPECIALITATE NOMINALIZAT

15.1 Contractantul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele şi referinţele persoanei 
autorizate să primească instrucţiuni în numele său.

15.2 Contractantul va notifica în scris Achizitorului identitatea reprezentanţilor săi atestaţi 
profesional pentru urmărirea executării lucrărilor, şi anume a responsabilului tehnic cu execuţia sau, dacă 
este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii şi care îi reprezintă legal interesele.

15.3 înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se 
realizează numai cu acceptul Achizitorului şi nu reprezintă o modificare substanţială a contractului, aşa 
cum este aceasta definită în legislaţia privind achiziţiile, decât în unnătoarele situaţii:

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplineşte cel 
puţin criteriile prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire;

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obţine cel puţin 
acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare (dacă este cazul aplicării 
unor astfel de factori) în situaţiile prevăzute mai sus.

15.4 în situaţiile prevăzute mai sus, Contractantul are obligaţia de a transmite pentru noul personal 
documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de 
calificare/selecţie stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare.

16. SUBCQNTRACTAREA
16.1 Subcontractarea
16.1.1 La încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi subcontracţanti, este obligatorie 

furnizarea către Anchizitor â contractelor încheiate de către Contractant cu subeontractanţii nominalizaţi 
în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente 
prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, 
însă iară a se limita: denumirea subcontractan[iIor, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi, datele 
de contact, activităţile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferentă prestaţiilor, opţiunea de a fi plătiţi 
direct de către Achizitor opţiunea de cesionare a contractului în favoarea Achizitorului, dacă este cazul, în 
condiţiile legii.

16.1.2 Contractantul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanţi în perioada de execuţie a 
Contractului, cu condiţia ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanţială a acestuia, în 
conformitate cu cele prevăzute expres de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.

16.1.3 Contractantul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de 
execuţie a contractului fără acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind 
înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi va fi înaintată de către Contractant în vederea obţinerii 
acordului Achizitorului într- un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de 
momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi.

16.1.4 în situaţia prevăzută la pct. 16.1.2., Contractantul poate înlocui/implica subeontractanţii în
perioada de execuţie a contractului, în unnătoarele cazuri:
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h  #  *  < * »  »«-M U «■ »'os. indicate în

b) declararea unor noi subcontractanţi, ulterior semnării contractului, în condiţiile în care lucrările

ZZT  “ “U f° S' PrcVaZUtC ° fCrt"' “  * SC “ “  ni!ial °P!‘u n e . " u Z S r t
c) renunţarea de către subcontractanţi;
d) retragerea subcontractanţi lor din contract de către Contractant

’ I ;  Vtederea ^tinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanţi sunt obligaţi să prezinte-

,e™ ; ^

a s
opţiunea de a fi plătiţi^r^^e^tre^hi'zitor^dt^ wte^a2nibCtlVlt̂ U "  ™ * “  ° bta« Ul ~ *"•

situaţie răspunderea Contr^ctentul ui *  *  °

formalităţi^ t i t T  £ T *  T *  ■ '* Unilaterală a contractului, tără efectuarea vreunei alte

acesto ra« te  t S t f  S T S ^  it,le, d,re0te că,r= ^bcontractan|ii agrea|i doar atunci cBnd pres.a|ia 
r  “ ° , ef e .contlrmata Pnn documente agreate de toate cele 3 (trei) părţi respectiv Achizitor

o -^ 'iA S S iit!3 S 5 ÎJ 5 ^ * S ^  “aS ţg^ ^ asaaaaataMaa!
17. TERŢUL SUSŢINĂTOR

înpS1 17,1 Pf®zenţu,1 contract reprezintă şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din
1 rcVi" * * * *  " # * "  în baza »gajumentulu,ontract. Cu tiu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, Contractantul consimte că Achi7itor.1l 

se poate subst.hu ta toate drepturile sale, rezultate în urma încheterii angajamentuTu" t a  p u t t d ^ n

ar PWea S5 ° aM  “ * ter,lllUi SUS,inător ^  nerespectarea
n e m n !n i în ^  **** CoiitractanUi 1 este în imposibiltatea derulării prezentului contract respectiv 
pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului în baza angajamentului ferm
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terţul susţinător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului 
angajament ferm. înlocuirea Contractantului iniţial cu terţul susţinător, nu reprezintă o modificare 
substanţială a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate şi se va efectua prin semnarea unui act 
adiţional la contract şi fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.

18. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE
18.1 Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în tennen de 5 

zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică, în cuantum de 10% din valoarea 
contractului fără TVA. Garanţia de buna execuţie a contractului se constituie de către Contractant în 
scopul asigurării Autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativa si în perioada convenita a 
contractului de achiziţie publica/contractului subsecvent.

18.2 Garanţia de bună execuţie se constituie conform art. 40, alin. (1) din H.G. nr.395/2016 pentru 
aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau 
de o societate de asigurări, în condiţiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si (5) 
aplicându-se în mod corespunzător.

18.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului 
creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de 
a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând 
obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. în situaţia executării 
garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză 
raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data notificării emise de 
către Achizitor.

18.4 Contractantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la 
finalizarea Lucrărilor de către acesta şi remedierea oricăror defecte. Dacă termenii Garanţiei de Bună 
Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Contractantul nu este îndreptăţit să obţină Procesul 
verbal de recepţie finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, Contractantul va prelungi 
valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate defectele remediate.

18.5 Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în care:
a) Contractantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este 

prevăzut la pct. 18.4, situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună 
Execuţie;

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

c) oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 
Contractantul nu îşi îndeplineşte, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător oricare 
dintre obligaţiile asumate prin Contract;

18.6 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:
- pentru proiectare: valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor 

de execuţie, în tennen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, dar nu mai 
târziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentaţii tehnice, în cazul în care autoritatea contractantă 
nu a demarat execuţia lucrărilor conform contractului în cauză.

- pentru execuţie:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei, şi nu sunt 
identificate riscuri pentru vicii ascunse;
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b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate pe 
baza procesulut-verbal de recepţie finala. ’ "

18.7 Procesele verbale de recepţie pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea suni 
distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, în conformitate Cu legislaţia în vigoare.

18.8 Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

19. SECURITATE ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
19.1 Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii 

• ersona U!UI Pr°Pnu- Contractantul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare şi daca legislaţia 
incidenţă in vigoare impune astfel de măsuri, că personalul medical, facilităţile de prim ajutor, infirmeria 
şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în permanenţă pe Şantier şi în încăperi de cazare ale personalului 
Contidctantului sau Achizitorului şi că se iau toate măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei sociale
condiţiilor de igienă şi prevenirea epidemiilor.

19.2. Contracatntul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să răspundă de 
respectarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea accidentelor. Această persoană 
va fi calificată pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune
f Î f r ^ r  preven,re a accidentelor. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Contractantul va asigura toate 
raci n taţi le necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilităţii şi autorităţii sale.

9.3. Contractantul poartă răspunderea în cazul producerii evenimentelor generate sau produse de 
îchipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei 
aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanti), în conformitate cu
Lcrii n r ^ i Q / ? n n f Ş1 Sănătătii în muncă nr- 319/2006 • a Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, şi a legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii
m munca aplicabila, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului 
cJ . cazul producem unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul securităţii
şi sănătăţii in muncă privind comunicarea cercetarea şi înregistrarea evenimentelor
^ ¿ : i i C° “ ntUl ?  transmite' urSent> Achizitorului, detalii referitoare la producerea 
- u U1; ontractantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la securitatea şi

sănătatea şi asistenţa socială acordată lucrătorilor precum şi la daunele aduse proprietăţii.

3 l0/?nnf'ni Î Î ^ CtantU!/oec? liga Sa reSpeCte Prevederile Leg»! securităţii şi sănătăţii în  muncă nr. 
319/2006, ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

egu securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind 
ceimţe e minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile precum şi a legislaţiei 
din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă aplicabilă.

20. RISCURILE CONTRACTULUI
aU dreptu! a modiflca Prin act adiţional durata de execuţie a contractului în sensul

n J r i  it Î ' a CU ? Pen?adă 6ga ă CU cea în care au °Perat cauze,e de risc contractual, în situaţia apariţiei uneia din următoarele situaţii enumerate mai jos cu titlu exemplificativ:

speci fiwte În'cîmlract-1 °C“Parea ’* ’* A°hiZi,0r “ OTictei pilr!i a LuorSril° r- cu “ “ PH* <*l°r

d . . o , 2 X ~ : r “ r confom’ prevederi,or p c u i -3' cu * — -
I urriril0bstacolc sau c0"ditii fmce, condiţiile climatice întâmpinate pe Şantier în timpul execuţiei

le-a n ^ S S S T  “  * * "  “  C°"“  “  SUfiCien,ă K‘Perie",a *  PC ^  

a ^ c u m ^ S Î t o c t n o ! ? * 1 aP' irabil,: C°n,r“c,ului după da,a depu"arii o fatei Contractantului, 
(e) lipsa fondurilor necesare executării prezentului contract din motive neimputabile Achizitorului.
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21. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI
21.1 Executarea Lucrărilor de proiectare şi execuţie se va face în succesiunea şi termenele stabilite 

prin Graficul general de realizare a investiţiei alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie.
21.2 Verificarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către Contractant, sub aspectul încadrării în 

termenele de execuţie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conţinutul Graficului 
general de realizare a investiţiei.

21.3 în cazul în care Achizitorul constată pe parcurs că desfăşurarea Lucrărilor nu concordă cu 
graficul general de realizare a investiţiei din motive neimputabile Contractantului, la cererea 
Achizitorului, Contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor aşa cum sunt 
prevăzute în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Contractant de nici una dintre îndatoririle 
asumate prin contract sau de aplicarea penalităţilor.

22. PRELUNGIREA DURATEI DE EXECUŢIE
Contactantul are dreptul la prelungirea Duratei de Execuţie în condiţiile art. 27 din prezentele 

condiţii contractuale, prin Act Adiţional.

23. ÎNTÂRZIEREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR
23.1 Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Contrctant şi recepţionate de Achizitor în cadrul 

termenului convenit de părţi potrivit pct. 4.2, sub sancţiunea aplicării unor penalităţi de întârziere în 
cuantum de:

a) 0,1 % /zi din valoarea serviciilor de proiectare, pentru nerespectarea termenului de predare a 
proiectului. Penalităţile de întârziere vor fi percepute şi în ipoteza în care, ca urmare a respingerii 
proiectului de către Achizitor, termenul de predare a proiectului este depăşit datorită revizuirilor necesar a 
fi operate. Perceperea penalităţilor de întârziere aferente depăşirii termenului de predare a proiectului în 
vederea aprobării Achizitorului sunt lipsite de relevantă în privinţa duratei de execuţie şi a datei de 
finalizare a tuturor lucrărilor, astfel că orice întârzieri faţă de termenul final de execuţie a lucrărilor de 
construcţii privind obiectivul de investiţii vor atrage perceperea de penalităţi de întârziere aferente 
execuţiei lucrărilor.

b) 0,1 %/ zi din valoarea restului de executat, în situaţia epuizării duratei de execuţie, pentru fiecare 
zi de întârziere, de la data scadenţei obligaţiei Contractantului şi până la data îndeplinirii efective a 
obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate.

23.2 Contractantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenţei, fără punere 
formală în întârziere sau efectuarea vreunei alte formalităţi.

23.3 Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către Contractant a 
sumelor datorate.

23.4 Contractantul nu datorează penalităţi de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei 
amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. în această ipoteza tennenul de execuţie ce curge 
împotriva Contractantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către părţi 
prin reprezentanţii lor împuterniciţi în acest sens, prin încheierea unui Act Adiţional la Contract.

23.5 Aceste penalităţi nu vor exonera Contractantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte 
sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului.

23.6 Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului general de realizare a investiţiei.
23.7 întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri:
a) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum şi temperaturi care, potrivit nonnelor, 

normativelor şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor materiale sau procedee 
tehnice;

b) intervenţia unei situaţii ce poate determina imposibilitatea temporară a Contractantului de 
executare a obligaţiilor contractuale, cu obligaţia Contractantului de informare promptă, a Achizitorului. 
Lipsa informării şi aprobării Achizitorului face inopozabilă acestuia dispoziţia sau decizia dirigintelui de 
şantier sau a Contractantului de sistare temporară, integrală sau parţială, a lucrărilor, cu consecinţa

18



exercitării de către Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Execuţie a lucrărilor 
contractate.

c) lipsa temporara a finanţării din partea Achizitorului.
23.8 Nerealizarea în totalitate a obiectivului contractului, din vina exclusivă a Contractantului, dă 

dreptul Achizitorului la daune interese ce vor fi calculate la nivelul a 10 % din valoarea contractului, fără 
T.V.A.

24 RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE
24.1 Terminarea lucrărilor
24.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzuta a fi finalizata 

într-un termen stabilit prin graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizata în termenul convenit de 
părţi, termen care curge împotriva Contractantului de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor.

24.2 înştiinţarea dc Recepţie
24.2.1 Contractantul are obligaţia de a notifica în scris Achizitorul cu plivire la îndeplinirea 

condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform H.G. nr. 273/1994 
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Recepţia la terminarea lucrărilor şi, respectiv, recepţia finală pot fi realizate şi pentru 
părţi/obiecte/sectoare din/de construcţie, în condiţiile legii, dacă acestea sunt distincte/indepcndente din 
punct de vedere fizic şi funcţional.

24.2.2 în cazul în care Achizitorul constată că sunt defecte sau neconformităţi faţă de proiect, 
standarde şi reglementări tehnice în vigoare, acestea vor fi consemnate într-un proces verbal şi notificate 
Contractantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare, sub sancţiunea perceperii de 
penalităţi în condiţiile art. 24 din prezentele condiţii contractuale.

24.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor 
prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu 
reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. în funcţie de constatările făcute, 
Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

24.2.4. Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa 
Contractantului de decizia sa de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

24.3 Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de 
garanţie.

25 REMEDIEREA DEFECTELOR
25.1. în orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la art. 9 din prezentele condiţii 

contractuale, Achizitorul poate să înştiinţeze Contrctantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau 
ascunse, sau lucrări nefinalizate.

25.2. Contractantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate 
faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile 
Contractului si ale caietului de sarcini.

25.3. Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrărilor în cadrul termenului stabilit prin 
notificarea Achizitorului, va îndreptăţi Achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala 
Contractantului

25.4 Remedierea defectelor calitative apărute din vina Contractantului, atât în perioada de execuţie, 
cât şi în perioada de garanţie, stabilită potrivit legii, se face pe cheltuiala acestuia.

26 DESFACEREA ŞI TESTAREA
26.1. Achizitorul înştiinţează Contractantul cu privire la desfacerea şi/sau testarea oricărei lucrări.
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Contractantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor, conform normativelor în vigoare. Costul piobeloi, testeloi şi 
încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Contractantului. .

26.2 Contractantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fara notificarea şi

aprobarea A chm w uhui ^  ^  ^ A hi2itonlt, ori dc câte ori astfel de lucrări simt
finalizate, pentru a fi examinate, testate şi măsurate. în caz contrar, Contractantul arc obligaţia de a 
dezveli orice parte sau părţi din lucrare, pe cheltuiala sa şi la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface 
această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.

27 MODIFICĂRI
27.1 Dreptul de a Modifica . . . . .  . . . . . . .
27.1.1 Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face

în condiţiile prevăzute de legislaţia achiziţiilor publice, prin act adiţional la prezentul contract. a
(1) Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face in 

condiţiile prevăzute la art.221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Autoritatea Contractanta 
îsi rezervă dreptul de a opera modificări ale contractului, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, 
în condiţiile prevăzute de art.221 din Legea nr. 98/2016 şi al prevederilor din cadrul Instrucţiuni nr.
3/2017 emisă de ANAP. * .. •

(2) Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât m cazurile şi
condiţiile prevăzute la art.221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, se reahzeaza prin 
organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legi.

27.1.2. Evaluarea Modificărilor 
Modificările vor fi evaluate după cum urmează:
a) la preţurile din Contract, sau
b) în lipsa preţurilor corespunzătoare, preţurile din Contract se vor folosi ca bază de evaluaie, sau
c) la preţuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către părţi, sau pe care Achizitorul lc

consideră adecvate şi oferte de preţ.
27.1.3. Notificarea Promptă . _
Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoştinţa de existenţa unot 

circumstanţe care pot întârzia sau împiedica execuţia Lucrărilor sau care pot genera o revendicare pentru 
plată suplimentară. Contractantul va lua toate măsurile, cu diligenţa specifică bunului comerciant, pentru 
reducerea la minim a acestor efecte. Dreptul Contractantului la prelungirea Duratei de Execuţie va ti 
limitat la timpul care i-ar fi revenit dacă ar fi înştiinţat cu promptitudine şi ar fi luat toate masurile
necesare.

28 PREŢUL CONTRACTULUI ŞI PLATA .
28.1 Evaluarea lucrărilor. Lucrările vor fi evaluate aşa cum este prevăzut în Propunerea financíala.
28.2 După predarea amplasamentului pentru execuţia lucrărilor, Contractantul va transmite 

achizitorului, de regula, lunar, Situaţii de Lucrări în care va prezenta detaliat sumele la care Contractantul 
se consideră îndreptăţit, împreună cu documentele justificative. Situaţiile de lucran se vor transmite in
perioada 25-30 ale lunii in curs. . . . . . . . . .

28.3 Lucrările executate trebuie să fie confirmate de diriginţii de şantier prin situaţii dc lucrări şi 
documente dc calitate însuşite de diriginţii de şantier şi reprezentanţii achizitorului, verificate, însuşite şi 
confirmate de către Achizitor. Situaţiile de lucrări confirmate de către Achizitor vor sta la baza situaţiilor

d C P 28.4 Situaţiile de plată se confirmă de către reprezentantul Achizitorului în tcnnen de 10 zile
calendaristice de la înregistrarea acestora la sediul Achizitorului.

28.5 Plăţile parţiale se efectuează conform facturii fiscale transmise de către Contractant, emisa in 
temeiul situaţiilor de plată acceptate de Achizitor şi nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de buna 
execuţie a Contrctantului; ele nu au valoarea juridica a recepţiei lucrărilor executate, dc către Achizitoi.
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29 MONEDA DE PLATĂ
Moneda de plata si de referinţa a contractului este leul romanesc.

30 NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR
30.1 Neîndeplinirca Obligaţiilor de către Contractant

A c h W ta n iP “ 4 Contractantul «bandonează Lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile 
“ î  Ţ Ţ *  Să dUCă 13 îndepHnire 0bli^ î iile asilmate> Aohtotorul v î S  S i e  
oemru ca C n n tr n lZ T  ' î™  SÎ Specif,ce oWigaţiile neîndeplinite, acordând un termen de 5 zile 
E o m l u f T f  12 T e mSSUrile pemru execu,are” obligaţiei, fM  a elimina dreptul
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30.2 Neîndeplinirea Obligaţiilor de către Achizitor
30.2.1. în cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a 

facturii, în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, Contractantul are dreptul de a solicita 
plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile 
art.8 din Legea 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, dar nu mai mult decât valoarea contractului.

30.2.2. Dacă Contractantul înregistrează întârzieri ca urmare a eşecului Achizitorului de acordare a 
dreptului de acces pe Şantier sau punere la dispoziţie a Şantierului la termenul specificat sau cel târziu la 
o dotă care să dea Contrctantului posibilitatea să acţioneze în conformitate cu programul transmis, 
Contractantul va fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie, dacă terminarea Lucrărilor este sau va 
fi întârziată.

31 DIZOLVARE, FALIMENT
31.1 La data la care Achizitorul ia cunoştinţă despre dizolvarea sau falimentul Contractantului, 

prezentul contract se consideră încetat de drept fără îndeplinirea niciunei formalităţi. La aceeaşi data, 
Achizitorul întreprinde toate măsurile necesare preluării Amplasamentului şi evaluării situaţiei 
Materialelor si Echipamentelor identificate în Şantier.

31.2 în cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a Contractantului, contractul se consideră reziliat 
dc drept fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. După reziliere, Contractantul va preda amplasamentul 
în termen de maxim 30 zile de la primirea comunicării de reziliere şi va părăsi Şantierul, lăsând pe acesta, 
toate Materialele şi Echipamentele plătite de către Achizitor, specificate de către Achizitor în notificare, 
acestea urmând a fi utilizate până la tenninarea lucrărilor. Contractantul va plăti daune interese în valoare 
egală cu valoarea contractului neexecutat.

Daca Achizitorul nu va specifica in Notificare Materialele si Echipamentele pe care Contractantul 
urmeaza sa le lase pe şantier, nu inseamna ca acesta a renunţat la dreptul sau de a le recupera.

32 ÎNCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI
32.1 în situaţia modificării lucrărilor cu încălcarea prevederilor art.27, Achizitorul poate rezilia 

Contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 15 zile Contrctantului, fără 
necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată

32.2 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, Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul de 
achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

(a) Contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislaţiei în vigoare;

(b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contrctantului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie 
a Curtii de Justiţie a Uniunii Europene.

32.3 Contractul de achiziţie este reziliat de drept în situaţia în care ofertantul declarat câştigător cu 
care Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajează sau încheie orice alte înţelegeri 
privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului dc achiziţie publică, cu 
persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 
participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii 
contractante sau ai furnizorului de servicii dc achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care 
autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat 
relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publica, pe parcursul unei perioade de cel 
puţin 12 luni de la încheierea contractului.
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32.4 Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 
15 zile Contractantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau 
instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar.nelimitându-se la acestea:

a) Contractantul nu execută Contractul în conformitate cu obligaţiile asumate (incluzând, fără a se 
limita la acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parţială/incompletă 
etc);

b) Contrctantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către Achizitor ori 
refuză să răspundă solicitărilor acestuia;

c) Contractantul cesionează obligaţiile rezultate din Contract ori subcontractează cu nerespectarea 
prevederilor prezentului Contract;

d) Contractantul şi/sau Reprezentanţii săi legali au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură 
cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

e) Contrctantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită şi justificată prin orice mijloc 
de probă de către Achizitor;

f) împotriva Contractantul şi/sau Reprezentanţilor săi legali a fost pronunţată o Hotărâre având 
autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice 
altă activitate ilegală în dauna intereselor naţionale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

g) Contractantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate prin prezentul Contract, sau 
persoana care furnizează Garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele;

h) Contrctantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei 
persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă 
pentru:

- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul;
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu Contractul;
- sau dacă oricare din membrii personalului Contrctantului, agenţi sau Subcontractanţi dau sau se 

oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest 
paragraf.

i) în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul 
CE, Contractantul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a Contractului ca rezultat al neexecutării 
obligaţiilor Contractuale;

j) Pentru nerespectarea obligaţiilor privind conflictul de interese;
k) în oricare dintre situaţiile pentru care în mod expres este prevăzut în Contract, dreptul 

Achizitorului de a solicita rezilierea.
l) Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică, natura sau controlul Contractantului, cu excepţia situaţiei in care asemenea modificări sunt 
înregistrate într-un Act Adiţional la prezentul Contract;

m) Apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului, inclusiv 
întreruperea finanţării din motive neimputabile Achizitorului;

32.5 în cazul producerii/ apariţiei oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la pct.
32.4. lit.a) -  m) Achizitorul, la împlinirea tennenului de 30 de zile, are dreptul să rezilieze Contractul, 
rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe 
judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi, după caz, să 
evacueze Contractantul din locaţia Achizitorului. La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la 
despăgubiri cu titlu de daune-interese compensatorii.

32.6 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Contractantul remediază situaţiile invocate 
de către Achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai fi 
îndreptăţit să rezilieze Contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor Contractuale generată 
de Contractant să nu pericliteze finalizarea în bune condiţii şi la timp a Contractului, caz în care, pe lângă 
dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi îndreptăţit şi la plata de daune-interese.

32.7 în perioada de preaviz susmenţionată, Contractantul este considerat, de drept, în întârziere, 
acesta fiind obligat la plata de penalităţi.
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32.8 încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între 
părţile Contractante.

32.9 Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat 
încetarea Contractului.

33 RESPONSABILITATEA CONTRACTANTULUI FAŢĂ DE LUCRĂRI
33.1 Contractantul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru paza şi protecţia tuturor Lucrărilor, 

Materialelor şi Echipamentelor din Şantier pe toată perioada de execuţie a lucrărilor până la data 
admiterii Recepţiei la Terminarea Lucrărilor. După această dată responsabilitatea va fi transferată 
Achizitorului.

33.2 Pe durata execuţiei, asigurarea pazei şantierului cade în sarcina Contractantului.
33.3 în cazul în care mai mulţi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire 

aceştia răspund in mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică.

34 FORŢA MAJORĂ
34.1 Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din 

obligaţiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în tennen de 15 zile de la data constatării 
intervenţiei acestor împrejurări şi va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării 
consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte părţi. Dacă este necesar, Contractantul va suspenda 
execuţia Lucrărilor şi, în măsura în care, în prealabil, s-a convenit astfel cu Achizitorul, va retrage 
Utilajele Contractantului de pe Şantier.

34.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate, 
pe toată perioada în care acţionează, sub rezerva constatării ei potrivit legii.

34.3 Forţa majoră nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor părţilor pentru lucrările executate 
anterior intervenţiei împrejurărilor ce justifică suspendarea executării contractului.

34.4 Dacă această situaţie continuă timp de 30 zile, oricare dintre Părţi va putea să transmită o 
notificare de reziliere a Contractului care va produce efecte în tennen de 30 de zile de la data primirii 
notificării. După rezilierea Contractului, Contractantul va fi îndreptăţit la plata sumei rămase neachitate 
din valoarea Lucrărilor executate, a Materialelor şi Echipamentelor livrate pe Şantier.

35 UTILIZAREA DOCUMENTELOR CONTRACTANTULUI DE CĂTRE ACHIZITOR
35.1 în relaţia dintre Părţi, Contractantul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate 

intelectuală/industrială asupra Documentelor Contractantului şi alte documente de proiectare elaborate de 
către acesta (sau în numele acestuia) până la aprobarea acestor documente de către Achizitor, data de la 
care devin proprietatea acestuia.

35.2 Anterior aprobării menţionate la punctul precedent, Contractantul, prin semnarea Contractului, 
autorizează Achizitorul să copieze, să folosească şi să transmită Documentele Contractantului şi alte 
documente de proiectare elaborate de către Contractant (sau în numele acestuia), inclusiv modificările 
aduse acestora.

35.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 
intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului vor fi proprietatea exclusivă a 
Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va consideră de cuviinţă, iară 
limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de 
proprietate intelectuală ori industrială.

36 SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
36.1 - Achizitorul si Contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu 
îndeplinirea contractului.
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“ ^ Um ^  ^  iPC ^  ° riCe aCtiVităţi Care SUnt în COnflict “  obligaţiile sale

Ofere ‘T ®  Co" tractantul sau oricare <Kn asociaţii săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să
re on dea, sau dau oncarei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a

t i "  13 °n . rcco,mpCnSa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt priv indc o n Z t J de

s ; : r c Z : « : : T Z încheiat cu, °ri ^ a ^  «  “ a
roS I i C : S  T  °nCC 3 ? ntraCt înChCiat CU aC6Sta’ achizitorul poate decide încetarea cont, actului, fără a aduce atingere n.ciunu. drept anterior dobândit de Contractant în baza contractului
deriva din conl -L f  ?  COntrnctului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
sa T sa tr ia f irc  in teritnri C°ntraCtantul Cat personalul salariat ori contractat, inclusiv conducerea
altă fo n L d e  r e t r i b S n S  Z  7 r aCC®P mC‘Un COmision> discount> alocatie. P^tă indirectă ori orice a tonna de retnbuţie in legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din contract.
privire la o7c7hun 7  ^  ^Vea, mci un drept> d,rect sau indirect, la vreo, facilitate sau comision cu

at sau proteja' u,i“2ate ,n scopurilc contractu,i'i’ * *  * * ■ »
c o n u r i “ 1 Şi. pe!'S0na,u‘ său vor secretul profesional, pe perioada executării
.cest se C, ,  t pe pen,°a °ncărei prelun8iri a acestuia, precum şi după încetarea contractului. în
DersLaT ul\ă  , fP -at CaZU U1 m CarC 56 0bî'ne aCOrduI scris preaIabil al achizitorului, Contractantul şi pe sonalul sau salariat on contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu nu vor

d Z r « l m ^ a 7 l S f c Z s ătrer alte SaU' ntită^  nicio informalie confidenţială divulgată lor sau
£  ̂ cursuT sau ca Z T T  T Z  7 /  •?“  PUb 1* n id° informatie ^feritoare la recomandările primite 
C o n 7 n 7 L  i ■ , ? al derulărn servicuIor ce fac obiectul prezentului contract. Totodată
rezulta^îstudfilo^T^lelnr " "  7 7  Utj Hza Î0 daUna achizitonjlui informaţiile ce le-au fost furnizate saurezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării contractului.

38. CESIUNEA
i C°ntractantul poate cesiona total sau partial doar creanţele născute din prezentul contract

na c u 7 r Î m a n 7 d f 1Zlt0rU1’ ‘" î “ * Va prcdza in m°d COncret- valoarea si condiţiile cesiunii, obligaţiile 
v a lv e i “  7  sarcina pârtilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial. Cesiunea

a avea loc numai după aprobarea sa de către Achizitor

obligaHi Lumat^prin confract°nera C o m m a s  de nici 0 ^ a b i l i t a t e  privind garanţia sau orice alte

39. DISPOZIŢII FINALE

modificai» I l T T 1 7 ntraC,t 56 comP]etcază cu Prevederile legale în vigoare, urmând ca în caz de 
modificare a acestora, clauzele contractuale să se modifice în consecinţă.

toate c l a u z S l t î Î r n  ?* Că pr°Ze" tul COntract reflcctă în mod şi real voinţa părţilor,

conlrac' accap,ate de cstrc psni a,9t cu privire ,a fonna'cat «■ cu

a d i f l o M n ^ S ^ S T ' - J ?  P“f a fl modificat Prin acor<M arabelor Părţi prin încheierea unui act adiţional semnat de ambele părţi contractante, acesta făcând parte integrantă din prezentul contract.
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40. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
Derularea prezentului contract se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 

27 aprilie 2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Părţile 
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 Părţi. 
Deasemenea, 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 
Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terţe părţi neautorizate sau puse la dispoziţie spre 
utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părţile vor lua toate măsurile tehnice şi în special organizatorice 
necesare, în ceea ce prive°tc obligaţiile asumate prin această clauză.

Drept pentru care prezentele Condiţii Contractuale s-au semnat astăzi 5.04.2021, la sediul 
Achizitorului, în 3 exemplare, toate cu valoare de original.

Sc Swarco Traffic Romania SRL- Lider Asociere
Administrator

Staniloiu^ivir

PRESTATOR

Serviciul Programe si Strategii de Dezvoltare Locala 
Mihai Catalina

Serviciul Investiţii, Lucrări Publice, Achiziţii 
Dobre Ionela Eugenia

Serviciul Execuţie Bugetara 
Coteanu Georgeta

Serviciul Investiţii, Lucrări Publice, 
Achiziţii Publice si Concesiuni

\J / Ah-T' C,^ CL'fft *

V 'a . tv ’A
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ACORD PRIVIND PRELUCRAREA 
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

conex C o n t r a r i  privind Ad.izi|ta lucrărilor ta vederea execuţiei inclusiv „ m u t a r e  
son cr. A eizK ia de echipamente, dotări si active necorporale aferente investiţiei 

de baza. Achiziţia Pro.ectulul Tehnic si a serviciilor de asistenta tehnica proiectant ta 
cadrul proiectului „SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT AL TRA FICm  m  
ŞI MONITORIZARE BAZAT PE SOLUŢII IN O V A ÎlV ^ ta  M '„ t ^ S t a h o z t a

Cod SMIS 128389
Nr.î 43185/ 5.04.2021// 153/ 5.04.2021

telefon1' ^  m m »  ^  “ “" ¡ ^ ¡ “'Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, judelui Ialomiţa,
R O O T R i ^ A î S  "a- ,02« /21214S>; “ d <¡««1 «65352, cod IBAN
„ ! r i' ^ 705000580102x» deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, cod poştal 920032

Prin d‘- “  Adri“  N ic o ,4 V .m “ ta'

Si

Ba2s t t a e î t l‘« t ' T  Sf  Î T ?  T " " te * • “ «<« SRL, cu sediul in Bucureşti, Strada Caderea 
Bastiliei, nr. 65, sector 1, identificat cu J40/J1174/1995, CIF: 8018950, tel. 021/3155797 e- mail

1 ™ v-swaroo-com» cont RO20TREZ7005069XXX002812

adm inLl? L i r d e  Z X e  s'i ^  S,ani'° iU Li™ in de

0728TO5b88n f Z n . S  A  T " “1 Bu0uresti' S,rasa s «  nr. 14, sector 1, tel.
având cod nota de- ‘ 8ff'ce(Si“rba'|lac0Pe m i www.urbanscope.ro, înregistrat cu J40/3273/2016, 
avand cod unic de înregistrare fiscală 35752863, -  Asociat,

în calitate de ÎMPUTERNICIT, pe de altă parte.

Preambul

n e X n e t o r 'S L  d  Z T  ^  “ T -  dreptuI la pr0U,°tia datel°r «* “ «eter personal al persoanelor vizate s. a implementat politici de protec(ia datelor robuste, având aşteptarea ca

c a r X ,  X o X t '  Ş1 ‘1''Saja,ii Sa“ CoIabora,orii “  prelucrează date cu
peîsonal; Sa slai,darde ,nalte de proteclie a da,elor ™ ^raeter

(B) Operatorul şi împuternicitul au încheiat un contract cadru si s-ar putea ca intre Pani st

S r T d X c X f m e t e Z 0” 6 T  A- C°n‘raC,e' ta baZa cărora W utem icitu l prelucrează sau vă pielucra date cu caractei personal sub instrucţiunile si pe seama Operatorului;

(Q  Părţile sunt interesate să încheie acest Acord, ce prevede termenii şi condiţiile pentru 
pelucraiea de către împuternicit a datelor cu caracter personal pe seama Operatorului, conform 
ceun| el or legale in domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

1. Obiectul Acordului

este Operator CU,Les' slaîia Privind Protecţia Datelor, UAT Slobozia
peratoi de Date cu Caracter Personal, care încredinţează operaţiuni de prelucrare către

t r “  SC S— « Trnffie Romani» SRL si SC Urban Scope S ^L  pentm “  fl

http://www.urbanscope.ro


realizate sub şi în limita instrucţiunilor Operatorului, în calitate de împuternicit, in sensul 
Legislaţiei privind Protecţia Datelor.

1.2. Drepturile şi obligaţiile generale ale Părţilor sunt prevăzute de prezentul Acord, iar 
informaţiile 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 finnizat împuternicitului.

1.3. Orice modificare a scopului prelucrării descrise în Registrul de prelucrare de date al 
Operatorului se poate efectua numai în baza unei instrucţiuni scrise din partea Operatorului, prin 
Persoane Autorizate de acesta.

2. Prelucrare doar conform instrucţiunilor şi scopurilor Operatorului

2.1. Operatorul este cel care stabileşte scopurile şi limitele prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal efectuate în baza acestui Acord, precum şi, 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 ţinute de Operator.

2.2. împuternicitul are obligaţia de a prelucra Datele cu Caracter Personal numai la şi în 
limitele stabilite in instrucţiunile trimise în scris de către Operator, inclusiv cu privire la transferul 
de Date cu Caracter Personal către o Ţară Terţă sau o organizaţie internaţională. 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 excepţia cazului în care 
notificarea este interzisă potrivit unor prevederi legale de interes public.

2.3. în plus faţă de instrucţiunile incluse in acest Acord, Operatorul îşi păstrează dreptul de a 
emite orice alte instrucţiuni cu privire la tipul, scopul şi procedurile de prelucrare a Datelor cu 
Caracter Personal, pe care le poate specifica în detaliu în instrucţiunile emise către împuternicit.

2.4. împuternicitul va documenta şi va păstra instrucţiunile primite de la Operator, modificările 
acestora şi alte permisiuni într-un mod rezonabil, clar şi va pune aceasta evidenţa la dispoziţia 
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. Instrucţiunile Operatorului vor fi emise exclusiv de către Persoana/Persoanele Autorizată/e. 
Destinatarii instrucţiunilor 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 căiui 
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 
instrucţiune din partea Operatorului sau orice implementare a unei instrucţiuni transmise de către 
acesta încalcă sau are potenţialul de a încălca Legislaţia privind Protecţia Datelor.

2.7. împuternicitul va monitoriza respectarea parametrilor de confidenţialitate a Datelor cu 
Caracter Personal în baza prezentului Acord şi instrucţiunile, precum şi orice alte aprobări din 
partea Operatorului, în mod regulat, pe întreaga perioadă în care Acordul este în vigoare.
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J L  J - T  Va pre ucra Datde cu C m a a  Personl11 d< »  î» '¡mita şi de asemenea mod
« te  necesar pentru a aduce la îndeplinire scopul prelucrării, astfel cum este stabilit de către

Operator, ,, nu va prelucra Datele eu Caracter Personal pentru at,e scopuri sau în alt m o d  caro  Iru 
P ro te c ţia D a te lo n  ‘nSlrUC" Umle 0 p e ra to n ,h il- « o * »  Acordului sau Legislafiei privind

3. Menţinerea confidenţialităţii datelor

3.L împuternicitul va păstra confidenţialitatea prelucrării şi rezultatelor obţinute ne baza 

£ S ' l r d  °U CaraCler PerS0,W1’ “ Cep|ia - r is c  din p a r t e a C ^ u l u i “

CtofdteÎT^S'nM d'l! *  ” , asi*»n ,.<?  « 1 «  persoană însărcinată eu prelucrarea Datelor eu 
T i  de către împuternicit, fie angajat sau Subîmputemicit al său, s-a angajat să

Datdor cu “  persoaai t o i " K da a * * « •

rnrsrt îlllpu,ern'c,tl,i se va asigura că toate persoanele implicate în prelucrarea Datelor cu 
Operator preh,creaz8 “ceste date numai pe baza şi în limitele instrucţiunilor primite de la

c o n f i d e ^ S ™ % ^ S 'Cmi0i,Us'Ui;  anEaja(il° r ?i a S“bîmputemieltilor acestuia de a păstra 
nrrl l  ! vor rârnfae impuse acestora chiar şi după încetarea activităţilor de

S S S S îX S h S “ Acord sau înce,area fcrai2Srii de servicii pentru !mputemicit sau a
4. Securitatea prelucrării

» ro b a b m iâ te V sf d> ,StadiUl T  al tehn0'o«id ' pmcnm şi de riscul cu grade variate de
f m X n e r m L T t o h n S  ”  P'Un *  Ubert8|ile petsoanelor «*<*■ împuternicitul va
un niVel d - ™ ?  Ş' OTf  m2aton<*  respecl™< cel puţin nivelul minim pentru a asigura
“L T d i a s o a r f s  corespun?8,or nscului P“ <™ prelucrările de Date cu Caracter Personal pe 
t e h n i c o ,™ “ ?  5 va sprV“ ‘ Operatorul, de asemenea, în implementarea măsurilor de securitate

disponibile îmPr S u H X “ I r i  “  aM'a5i ' imP' ni"Ura Pre' UCr5rii *  dC inf0mWliUe

[’™'m a. evalua nivelul adecvat de protecţie, împuternicitul va lua în considerare, în mod 
neautorizati « "“ “ f  preluorărn' Precum distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea
sa“ i!egaT “ neaUt0r,zal la as,fel de Date eu Caracter Personal în mod neintenţionat

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 şi criptarea Datelor cu Caracter Personal;

SOTicWori”  COpabili,8,ilor' confidenţialităţii, disponibilităţii şi capacităţii sistemelor şi

C) Restabilirea rapidă a disponibilităţii şi accesului la Datele cu Caracter Personal; sau

D) Implementarea unui proces de verificare şi evaluare periodică a eficienţei măsurilor tehnice
şi organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.
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4.4. împuternicitul va sprijini Operatorul sau DPO numit de acesta, în ceea ce priveşte 
documentarea respectării măsurilor tehnice şi organizatorice implementate de aceasta.

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

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 conformitate cu 
instrucţiunile 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 dc 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, modificări sau actualizări în cadrul sistemelor împuternicitului din 
perspectiva asigurării Măsurilor adecvate sunt în sarcina exclusivă a acestuia.

5. Obligaţii dc a Oferi Sprijin

5.1. împuternicitul va oferi Operatorului sau DPO numit de acesta tot sprijinul posibil în 
îndeplinirea obligaţiilor sale de a răspunde cererilor adresate de către Persoanele Vizate şi 
chestiunilor care ţin de exercitarea drepturilor Persoanelor Vizate. Dacă Operatorul nu se poate 
ocupa el însuşi de drepturile Persoanelor Vizate sau dacă împuternicitul este cel care are relaţia 
directă cu Persoanele Vizate, împuternicitul va lua toata masurile pentru a răspunde în cel mai 
scurt tennen cererilor adresate de către Persoanele Vizate şi va respecta instrucţiunile relevante 
transmise de către Operator fără întârziere şi va pune la dispoziţia Operatorului toate informaţiile 
necesare într-un format adecvat în acest scop în decurs de maxim 2 (doua) zile lucrătoare de la 
momentul solicitării Operatorului, sau de la momentul contactării, în cazul în care orice Persoană 
Vizată il contactează în mod direct pe împuternicit pentru a-şi exercita drepturile.

5.2. în situaţia unei încălcări a Securităţii Datelor cu Caracter Personal, împuternicitul va 
notifica Operatorul sau DPO numit de acesta, despre acest lucru în scris, fără întârziere, ccl târziu 
în 24 (douăzeci şi patru) de ore de la luarea la cunoştinţă a încălcării respective, indicând:

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

B) o descriere a consecinţelor probabile ale încălcării Securităţii Datelor cu Caracter Personal;

C) o descriere a măsurilor adoptate sau propuse pentru remedierea încălcării Securităţii Datelor 
cu Caracter Personal şi, dacă este necesar, a măsurilor pentru atenuarea sau limitarea 
eventualelor cfcctc negative ale acesteia.

împuternicitul va sprijini Operatorul în elaborarea rapoartelor privind încălcarea Securităţii 
Datelor cu Caracter Personal către Autoritatea dc Supraveghere, precum şi, daca este cazul, 
inclusiv dacă Operatorul solicită aceasta, notificarea Persoanelor Vizate afectate dc respectiva 
încălcare.

5.3. împuternicitul va sprijini Operatorul, în termenele indicate de către acesta în solicitările 
adresate de către Operator, atunci când Operatorul efectuează o evaluare a consecinţelor sau a
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impactului prelucrărilor de Date cu Caracter Personal şi în orice consultare a Autorităţii de 
Supraveghere. De asemenea, împuternicitul va asista Operatorul în 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 infonnarea 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 Securităţii Datelor cu Caracter 
Personal şi, dacă este cazul, va solicita consimţământul Persoanelor Vizate. Conţinutul notelor de 
informare şi al formularelor folosite va fi furnizat sau aprobat de către Operator.

6. Cooperarea cu Autorităţile 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 activităţile de 
prelucrare care fac parte din obiectul Acordului.

7. Dreptul Operatorului de a 11 informat şi de a desfăşura inspecţii

7.1. Operatorul are dreptul în orice moment să se convingă de respectarea termenilor şi a 
condiţiilor prezentului Acord. împuternicitul va oferi Operatorului şi/sau reprezentantului numit 
de acesta acces la locurile (fizice sau electronice) în care sunt stocate informaţiile şi Datele cu 
Caiacter Personal în legătură sau ce fac obiectul activităţilor de prelucrare, în scopul desfăşurării 
inspecţiilor şi auditurilor.

7.2. împuternicitul va pune la dispoziţie Operatorului, fără întârziere, toate datele şi 
informaţiile necesare pentru monitorizarea respectării obligaţiilor prevăzute în prezentul Acord 
sau pe care acesta le-a solicitat în mod explicit.

. 7; 3\  Dacă 0 Perntorul solicită acest lucru, împuternicitul va pune la dispoziţie Operatorului, fără 
întârziere, toate informaţiile necesare pentru registrul privind activităţile de prelucrare care fac 
parte din obiectul Acordului.

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

„ 7-5‘ . în,cazul în care orice Date ^  Caracter Personal aflate în posesia împuternicitului sunt puse 
in pericol prin gaj sau confiscare, proceduri de insolvenţă sau orice alte măsuri impuse sau 
evenimente produse de terţi, 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 terţii în cauză, fără întârziere, că dreptul de proprietate şi 
răspunderea privind integritatea Datelor cu Caracter Personal revine Operatorului.

8. Subîinputerniciţi

8.1. Dacă intenţionează să apeleze la serviciile unor subcontractanţi („Subîniputerniciţi”) 
pentru a efectua activităţile de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal în numele acestuia, 
conform obiectului Acordului, împuternicitul va notifica Operatorul în prealabil cu privire la 
numele, adresa, activităţile planificate şi alte detalii pe care le consideră relevante cu privire la 
Subîmputernicit. Operatorul poate interzice contractarea acelui Subîmputernicit, fără a fi obligat 
să precizeze motivele, în termen de 15 (cincisprezece) zile 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 aceloraşi obligaţii privind confidenţialitatea datelor precum cele 
prevăzute in 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.
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8.3. împuternicitul se asigură că fiecare Subîmputernicit oferă garanţii adecvate în sensul de a 
se asigura că acesta a implementat măsuri tehnice şi 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 imediat.

8.4. împuternicitul va notifica în scris Operatorul cu privire la orice modificare prevăzută în 
legătură cu numirea, relaţia contractuala sau înlocuirea Subîmputemiciţilor. Operatorul poate 
interzice astfel de modificări, fără a fi obligat să precizeze motivele, în termen de 15 
(cincisprezece) zile lucrătoare de la notificarea trimisă de împuternicit, caz în care împuternicitul 
nu poate efectua modificarea prevăzută,

8.5. în momentul încetării relaţiilor contractuale cu Subîmputemicitul, împuternicitul sc va 
asigura că acesta retumează împuternicitului Datele cu Caracter personal prelucrate în cadrul 
activităţilor sale, urmată de ştergerea definitivă a acestor date de pe orice dispozitive (fizice sau 
electronice) pe care s-ar putea afla.

9. Transferuri Transfrontalière de Date cu Caracter Personal

împuternicitul şi Subîmputemiciţii nu vor transfera Date cu Caracter Personal către ţări din 
afara Uniunii Europene,

10. Răspundere şi Acţiuni în Regres

10.1. împuternicitul este răspunzător faţă 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 Părţi sau aplicabile Prelucrărilor de Date cu Caracter 
Personal la care se refera acest Acord, inclusiv a obligaţiilor privind confidenţialitatea şi 
securitatea Datelor cu Caracter Personal, respectarea limitelor transmise sau derivând din 
instrucţiunile Operatorului, îndeplinirea obligaţiilor faţă de Persoana Vizată, şi pentru respectarea 
obligaţiilor Subîmputemicitului/Subîmputemiciţilor pe care îl/îi numeşte pentru îndeplinirea 
sarcinilor asumate prin prezentul Acord. Orice neglijenta, culpă şi/sau încălcare din partea 
Subîmputernicitului va fi considerată neglijenţă, culpă şi/sau încălcare proprie a împuternicitului.

10.2. împuternicitul va despăgubi Operatorul în integralitate împotriva oricăror prejudicii 
materiale sau morale, directe sau indirecte, inclusiv cheltuieli judiciare şi onorarii ale avocaţilor 
sau sancţiuni 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. 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 şi împuternicitul sunt responsabili pentru pierderi sau 
pagube materiale sau morale cauzate de activităţile de prelucrare care nu sunt conforme cu 
Legislaţia privind Protecţia Datelor, fiecare dintre Părţi este răspunzătoare în mod proporţional 
pentru aceste pierderi sau pagube, potrivit aspectelor care sunt în responsabilitatea Părţii 
respective potrivit Legii Aplicabile, precum şi acestui Acord.

11. Durata şi încetarea Acordului

11.1. Prezentul Acord se încheie pe o perioadă nedeterminată, intrând în vigoare din momentul 
semnării de către ambele Părţi.

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.
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1.3. Prezentul Acord poate fi încetat de către Operator cu efect imediat, prin simpla notificare 
din motive întemeiate, fără a fi necesară punerea în întârziere a împuternicitului, alta formalitate si 
tara a fi necesara intervenţia instanţei de judecata. 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 confidenţialitatea ori securitatea datelor, 
de asemenea orice încălcare a prezentului Acord sau a Legii Aplicabile de natură să aducă 
atingeie 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 
convenţiile in temeiul carora împuternicitul prelucrează date cu caracter personal pe seama 
Operatorului cu o notificare prealabila, dar fara intervenţia instanţei de judecata si fara alta 
formalitate. Aceasta clauza reprezintă voinţa expresa a Pârtilor, care se aplica in mod prioritar si 
derogatoriu fata de contractual principal sau convenţiile existente dintre Parti.

12. Consecinţele încetării

12.1. Cu excepţia cazului în care Operatorul a dat instrucţiuni contrare înainte de sau în 
momentul încetării prezentului Acord, toate Datele cu Caracter Personal, rezultatele şi 
înregistrările prelucrării acestor Date cu Caracter Personal trebuie returnate Operatorului în 
termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la încetarea Acordului şi şterse de pe toate 
dispozitivele, inclusiv cele care aparţin Subîmputemiciţilor. La solicitarea Operatorului, 
împuternicitul îi va furniza în scris dovezi privind ştergerea sau distrugerea datelor, în maxim 3 
(trei) zile de la solicitare.

12.2. In cazul in care împuternicitul este obligat, în baza Legislaţiei privind Protecţia Datelor 
şi/sau a Legislaţiei Aplicabile, să continue să păstreze aceste rezultate sau înregistrări, va notifica 
Operatorul de acest lucru înainte de iniţierea prelucrării sau cel mai târziu în maxim 5 (cinci) zile 
lucrătoare de Ia momentul la care a cunoscut existenţa acestei obligaţii.

12.3. Punctele 12.1. şi 12.2. de mai sus se aplică şi Subîmputemiciţilor numiţi de împuternicit.

12.4. Documentele sau registrele care servesc drept dovadă a prelucrării legale a Datelor cu 
Caracter Personal în conformitate cu solicitările şi/sau instrucţiunile emise de Operator sunt 
păstrate de împuternicit în conformitate cu perioadele legale de păstrare, inclusiv după încetarea 
activităţilor 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

Părţile convin şi stipulează că prezentul Acord a fost negociat de către ambele Părţi cu deplină 
luare la cunoştinţă şi înţelegere 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 şi obligaţiile care decurg din 
prezentul Acord şi nici Acordul în întregimea sa, inclusiv această obligaţie de cesiune, iară 
acordul scris prealabil al Operatorului.

14.2. Toate modificările şi completările, precum şi rezilierea prezentului Acord şi 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 arbitrai sau de orice altă autoritate competentă, celelalte dispoziţii
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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 nu 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.
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