
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
DE PRoMovARE PROIECT FINANŢAT PRIN PoR (BROŞURI, PLIANTE, AFIŞE,

SPOTURI TV/AUDIO' H Ăn1I; aferente proiectulu i
,,Reţea integľată de piste de biciclete pentľu facĺlitaľea

mobilităţĺi alteľnative nepoluante''
Cod SMIS 128396

NR.

Pľeambul
In temeiul L:gii 

11. 98/2016 pľivind achizi1iile publice, cu modificările şi completările
ulterioaľe, si a H.G. 395lo2.06.20l6 Normęle metođologice de aplicare a prevederiloľ ľefeľitoarę
la atribuirea contractului de achiziçie publicďacordului-ăadru din Legea g|sĺzorc,cu rnodiťrcărilę
şi completările ulterioare' caľe se complete azá çunormele din CoduřCivil, s-a îícheiat prezentul
contract de pľestări servicii,

întľe:

-1' 
U'A'T' Municipĺul Slobozia' cu sediul în municipiul Slobozia, str. Episcopiei' nr. l, judeţul

Ialomila,telefon nr. +40 243 Z3I 4Ol, fax nr. +40 243 2lZ 149; cod fiscal 4365352,cod IBANRo85TREZ24A840302580l02X deschis la Tľezoreľia Municipiului Slobozia,cod poştal
9Ż0023, e-mail: office@municipiulslobozia.ro, ľeprezentat prin dl. Soare Dragoş,pľimaľ, în
calitate de ACHIZITOR pe de o parte,

şi

, telefon:
...., e-mail , înregistrată la Registrul Comeţului sub nľ.

., deschis la

pe de altă paľte.
..''...'' ľeprezęntată" prin ...'....... ., în calitate dePREĺiTAToR,

2.Definitii
2.t -Înprezentul contľact uľmătorii teľmeni voľ fi interpľetaţi astfel:
a. contľact - prezentul contract şi toate anexele sale;
b' achĺzitoľ şi pľestator (operatoľul economic) -păţile contractante, aşa cum sunt acesteanumite în pľezentul contract;
c' pľetul contľactului. - pľeţul plătibil Pľestatorului de către Achizitor, în bazacontractului,pentru îndeplinirea integrală şi coľespunzátoarę a tuturor obligaţiiloľ asumate princontract;
d. seľvicii _ activitătile a căror prestaľe face obiectul contractului;

9' 
f9ľţa majoľă -(art'l35I, alin.(2) Cod Civil)_estę oľice eveniment exteľn, impľevizibil, absolutinvincibil şi inevitabil;

f' 
. 
oľdin de începeľe -documęnt elaborat de către Achizitor şi transmis către Prestatorprininteľmediul căruia se confi rmă demaraľea activităţi lor contractului ;g' autoľitatea de management-Ministeľul Lucľăriloľ Publice, Dezvoltăľii şi Administraţiei -Autoritatea de Management pOR;

h. oI - organism Intermediaľ;
i. PoR _ Pľogľam opeľaţional Regional;



j' contľact de finanţaľe -contractul închęiat între Ministeľul Lucrăľilor Publice, Dezvoltării
şiAdministraţiei, organismul Intermediar al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centľu,organismul Inteľmed.iaĺ 

1l Agenţiei pentľu Dezvoltaľe Ŕegională Sud - ltłuntenĺa şi UnitateaAdministľativ Teľitoľială Slobozia;
k' foľmulaľ de ofeľtă -actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de aseangaja din punct de vedeľe juľidic înft-un cóntľact de achiziţie publică; ofęľtą cuprindeá ''.

ligatoriu specificaţii tehnice. Specificaţiilę tehnice

seľviciu să fie a"rj.ira în mod obiectiv 
de natură tehnică, ce permit fiecărei lucľări sau

contľactante. Speciťlcaçii letehnice deÍinesc,
caracteristici refeľitoare la nivelul calitativ,

m' act adiţional - document prin care sę pot modifica termenii şi condi1iile contractului depľestăriservicii;
n. _ parte a ofeľte cerinţeloľ din caietul de sarcini;o' iară - parte a infoľmaţiile cu privire la preţ, tariţalt si comerciale satisfaceľii cerinţeloľ solicitate prindo re;
p' duľata contľactului _ limitele de timp în care contľactul pľoduce efecte juľiĺJice (de ladataîncheierii până la ľecepţia finală);
ľ' data încheĺeľiĺ contľactului - data ultimei semnătuľi menţionată în contľact;
s' obiectul contľactului -executarea şi finalizarea serviciiloľ definite în caietul de sarcini;
ş' gľaÍic - planificarearealizárii serviciilor caľe fac obiectul contractului;t' pľoces-veľbal de pľedaľe/pľimiľe -documentul întocmit dę Preśtato rlAchizitor, ľedactatîndouă exemplare, ambele se-nâte de către-repľezentanţii Pă4iloľ, în caľe sunt consemnate tipul,cantitatea şi calitatea serviciiloľ prestate de Próstator;
ţ'conflict de inteľese -înseamnă orice eveniment influen1ând capacitatea Prestatorului deaexprima o opinie profesională obiectivă şi imp
moment, să acoľde pľioritate intereseloľ Ac
proiectului, oľice motiv în legătură cu posibi

eexecutaľea ori executaľea defectuoasă sau cu

valoare patrimonială cuantificată, pe caľe
, conform legii sau contractului, în caz de
or contractuale;

de biciclete pentľu facilitaľea mobilităţii

z.zi - zi calendaristică; lună-lună calendaľistică., an- 365 de zile.



3'1' În prezentul contract, cu excepţia unei prevedęri contrare, cuvintele la forma singular voľ
19lu!e forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este peľmis de context.3'2' Tęrmenul ''zi'' ori ''zile'' sau orice referiľe la zilę."|..rinta zile calęndaristice dacă nu sespecifică în mod diferit.
3'3' Cuvintelę ręferitoare lapersoanę saupăţivor include Achizitorulşi Pľestatoľul aşa cum suntnominalizate în contľact, persoanele nominali zate dę acestea şi societáçile ii ."'"pu"iile, pľecum
şi orice organizaţie avi.1d personalitate juridică caľe execută aôtivităçi in l.iatu,.ĺ äu contractul.3'4' Clauzęleşi expresiile voľ fi interpľetate prin raportare la întľegul contract.

Clauze obligatorii

4. obiectul pľincipal al contľactului
ea Serviciiloľ de promovaľe a activităţiloľ
lete pentľu facilitaľea mobilităţii alteľnative

conştientizaľea populaţiei cu privire la

cerinţeloľ caietului de saľcini şi pľopunerii t"h"i:Ţ1'ľp",*.3ľ:: ľŢj.*,":u:xî,1äfiiľ'ä
integrante ale acestuia
4.2.Pľestatoľul pľestează uľmătoaľele activităţi pľincipale:
' Realizarea şi distribuirea de aflşe publicitaľe, de bľoşuľi' bannere şi pliante:. P-romovaľea pľin spot-uri video/audio (TV/ľadio);
' Hăľţi cu trasee de tľansport public/moduri nemoĺoľizate detranspoľt.

3. Inteľpľetaľe

SPECIFICAŢII TEHNICE ALE
CoNŞTIENTIZARE A PoPULAŢIEI

MATERIALELOR DE PROMOVARE SI

AÍise publicitaľe: 50 bucati, format A2, policromie, haĺtie reciclata 300ýmp, lucioasa;Realizarea acestuia va include:
elaborare concept, macheta si tipar afise cu informatii si imagini despľeproiect, cu respectarea MIV;
vor conţine, pe lângă imagini şi mesaje, datelę de contact ale
beneficiarului.

o Bľosuľi: 300 bucati
Caľacteristici tehnice:

o Policromię,4x4;
o Haľtie dublu cľetat mat;
o conţinut: apľox' 20 pagini + copeľţi; hâľtie interior: l35 g; copeľţi: 25O g, mat;o format finit: A5;
o text (limba ľomână cu diacritice) + pozeo lucrări/imagini/grafice;
o finisaje: 2 capse' pe latura scurtă;o offset pľinting'

Concept şi machetaľę conform MIV, ľespectiv:

'/ Copeľta 4 va include obligatoriu o casetă tehnică ce va conţine următoarele infoľmaţii:textul 
''Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fonául European de DezvoltareRegională prin Pľogramul opeľaţional Regio "il zol ą- ž0i0", ,i,lul proiectului, editorul



materialului, data publicării (luna şi anul) şi diclaimer-ul: ,,Conţinutul acestui mateľial nu
reprezintă în mod obligatoriu poziçia oficială a Uniunii Europene sau a Guveľnului
României'', datele de contact ale beneficiaľului care emite publicaţia, precum şi adresa
web www'inforegio.ľo şi pagina de Facebook a pľogramului (facebook.com/inforegio.ro).

'/ Pe copeľta 4 se va insera caseta tehnică şi, la final, textul: Mateľial distribuit gratuit.

o Banneľe veľticale: 3 buc (roll-up),
Caracteristici tęhnice:

o Policľomie
o format desfăşurat: 250 cm (înălţime) x 80 cm (lăţime);
o poliplan, ľoll-up
o l faţăt
o text (limba română cu diacľitice) + imaginilgrafice;
o husă pentru transport

o Pliante:. 1000 buc, cu infoľmatii despľe proiect, obiective si rezultatelę acestuia:
Caracteľistici tehnicę:

o format ťlnit:2I cm (înălţime) x 9,83 cm (1ă1ime);
o format desfăşurat pliante: Ż| cm (înălţime) x 19,5 cm (lăçime);
o Íinisaľe pľin biguire - 1x biguri/pliant; mateľial: hârtie lucioasă cca. 135 g;

policromie
o faţălverso;
o text (limba română cu diacritice) + imagini/grafice;

Pľestatoľul se va ocupa de design (concepţie grafică) şi machetaľe.

DETALII TEHNICE PENTRU SPOT-URI AUDIO: 60 secunde

Realizarea acestuia va include:

realizare script;
inregistrare profesionala in studio;
o voce (announcer);
mixaj;
post-productie;

- ääffi,Tllî,'.., 
""'

Difuzaľea se va ľealiza la un post ľadio local/ľegional - 60 de difuzăľi spotuľi audio.

DETALII TEHNICE PENTRU SPOT-URI VIDEO:
lbuc 60 secunde FHD - 1080p-1920x1080HQ
lbuc l80 sęcunde FHD _ l080p-1920xl080HQ
lbuc 300 secunde FHD - 1080p-1920x1080He

Realizaľea acestuia va include:

sęľvicii pľoducţie şi post-producţie;
scenariu film, text şi înľegistrare voce în studio;
creaţie muzicalá;
deplasare filmări; echipă de ťrlmaľe şi echipament;
preluare vidęo cu imagini despľe evoluţiile lucrăriloľ din aria proiectului,
fundal sonor, drepturi de autor 5 ani, mixaj;
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graťlcă' calculator, pręlucrare şi editare video în studio, regie montaj;
filmăľi aeriene (tip dronă) a amplasamentului proiectului

Pľestatoľul de servicii va cumpăľa spaţii emisie / difuzare spot la postuľi locale / ľegionale
Tv/Tv ONLINE' cu acopeľiľe în judeţul lalomiţa. Pľestatoľul va asiguľa 30 de difuzăľi
spotuľi video.

În cazu| rea\izárii unui spot video, după imaginile sęlęctatę pentru a ţępţęZęnta
proiectul/programul, va fi inclus un carton dę Íinal pe care voľ fi aplicate următoarele informaţii,
ľespectând oľdinea de mai jos:

' sigla UNIUNII EUROPENE, inclusiv textul FONDUL EUROPITAN DE
DEZVOLTARE REGIONALĂ;

' sigla GUVERNULUI ROMÂNIEI;. sigla REGIO şi sloganul "Călătoľia continuă!'';. sigla INSTRUMENTE STRUCTURALE;r Textul: "Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare
Regională prin Programul operaţional Regio nal ŻO 1 4-2O2O,, ;

' Disclaimer: "Conţinutul acęstui material nu reprezintă în mod obligatoľiu poziçia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvęľnului României". Acęst disclaimer nu Se aplică
materialelor pľoduse de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publiôe şiFondurilor Europene, ľespectiv Autoritatea de Management pentľu Programul
opeľaţional Regional'

' pagina de intęrnet a Regio' www.inforegio.ro şi Facebook (facebook.com/inforegio.ľo);
' pe mţlocul cartonului se poate insera numęle pľoiectului şi al beneficiaľului.

. HĂRŢI - 300 buc
Caľacteľistici tehnice :

o ťoľmat finit: A3, Íălçuit l/3;
o policromie 4x4;
o text (limba ľomână cu diacritice);
o lucrări/gľafice;
o titlul hă4ii;
o legenda hărţii;
o scaľa hă4ii;

Prestatorul se Va ocupa de design (concepţie grafică) şi machetaľe.
4.3. Toate seľviciile de promovaľe caľe voľ fi rcalizate de cătľe pľestator, incluzând şi design,
graťlcá, machetare, tipărire, inscľipţionare, etc., trebuie să îndeplinească toate ceľin1ele ăin
caietul de sarcini şi din propunerea tehnică depusă.

5. Pľeţul contľactului. Modalitatea de plată
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului,plătibilPľestatorului decătreAchizitor,estedę

....'.9i, fără TVA Ia care se adaugă TVA în condi1iile legii în valoarę de ............' lei,
valoarea totală a contractului f,rind de ....'.............. lei. Valoarea contractului făľă TVA, prevázutá
la aft.5.1. va sta la baza calculului penalităţilor deîntârzieľę, respectiv a dauneloi inteľese,
prevăzute la clauzele l l .1, 1 1 .2 şi 1 1 .3 din prezentul contľact.
5.2. Pľetul contľactului este ferm, expľimat în lei şi nu se ajustează;
5.3. Materialele informative voľ fi predate împľeună cu Proces verbal de predare-pľimire semnat
şi stampilat de Prestator, în maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de realizare.
Beneťrciarul va emite Proces verbal de ľecepţie în maxim 10 zile lucrătoare de la încheierea
Procesului-verbal de predare - pľimire.
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S.4.Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit, în termen dę 30 dę zile calendaristicę de |a
primirea facturii ęmisę de către Prestatoľ, pęntru sęrviciile pľestate, in baza proceselor-verbale
de recepţie cantitativă şi calitativă, prin Registratuľa Primăriei Municipiului Slobozia. Factuľa se
va emite după semnarea pľocesului-verbal de ľecepţie de ambele părţi.
5.5.Pot fi efectuate plăţi parţiale din contract, pe baza documentelor justificative ęmise de
prestator, pe masură ce seľviciilę stipulate în contract sunt prestate efectiv.
5.6.Prestatorul va emite factura afeľentă serviciului pľestat ulterior închęieľii de cătrę achizitor a
Procesului-vęrbal de recepţie calitativă şi cantitativă, aferent serviciiloľ ce constituie obiectul
contractului.

5.7. Facturile vor fi inscripţionate cu următoaľele informaţii : Pľoiect ,,Reţea integľată de piste
de biciclete pentľu facilitaľea mobilităţii alteľnative nepoluante'', Cod SMIS 128396,
contľact de finanţaľe nľ. 5190/19.03.2020.
5.6. oricę modificări şi completăľi ale documentelor, confoľm ceľinţelor Autorităţii, în
conformitate cu cerinţele pľimite din par1ea Autoľităţii de Management pentru PoR 2014-2020
sau din paftea organismului Intęrmediarpentru PoR 2014_2O2O - Agenţia pentru Dezvoltaľe a
Regională Sud Muntenia, vor fi executate dę cătľe Prestator, ňľă modif,rcarea pľeţuluí
contractului;

5.7. Pă(ile îşi vor comunica în teľmen de 3 zile lucrătoare orice modifi caţe a număľului de cont
sau a altoľ elemente care ar putea influenţa efectuarea plă1ii.

6. Duľata contľactulului
6.1' Prezentul contract se incheie pe toată perioada de implementaľe a proiectului, începând cu
data semnăľii sale de cătľe păľţile contľactante, pľoducând efecte până la îrldeplinirea
corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate şi realizaľea sarcinilor contractuale menţionate.
6.2.Pľestarea serviciilor de promovare se va deľula, începând cu data înscrisăîn oľdinul
Adminstľativ de Începere a Contľactului, ľespectiv prima lună a contractului si până în ultima
luna a Proięctului (octombrie Ż02Ż).
6.3. Prestarea sarcinilor contractuale se va demara după emiterea de către Achizitoľ a unui ordin
de Începeľe, pľin care va comunica Prestatorului data de început a Contľactului' Prel;tatoľul va
efectua seľviciile dupa emiteľea ordinul de Începere.
6.4. In cazul in care contractul de finantare al Proiectului se pľelungeşte, durata prezentului
contract se va prelungi automat.În situaţia unor eventuale modificări ale perioadei de
implementare a proiectului, se modifică corespunzătoľ şi durata contractului de sęľvicii de
promovaľe' făľă a se modifica preţul contľactului.
In condiçiile în caľe perioada de implementaľe a proiectului sę va prelungi pe baza unui act
adi1ional încheiat cu Autoritatea de Management a Pľogramului opeľaţional Regional (AM
PoR)' contractul de servicii va fi prelungit prin act aditional, ťară,modificarea preţului acestuia.
6.4. Eťectele produse de contract se întind şi pe peľioada monitorizárii ex-post' pentru
soluţionarea eventualelor probleme/neconformităţi apărute.

7. Executaľea contľactului
7.1. Contractul intra in vigoare de la data sęmnaľii lui de catrę ambele parti, iar ĺ:xecutaľęa
acestuia va începe după primirea ordinului de începerę a contractuluişiconstituirea garanţiei de
bună execuţie;
7.2. Autoritateava transmite Pľęstatoľului textul pentľu fiecare material de promovare.
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7.3. Prestatorul va transmite Autorităţii machęta pentru fiecaľe mateľial informativ sau de
publicitate în format editabiltip *'doc.' *'docx, *.rtf 

, *xlS, în caľe a introdus textul pľimit.
7.4. Autoritatea va solicita aprobarea organismului Inteľmediar (oI) pentru macheta. După
pľimirea aprobării, Autoritatea va transmite Prestatorului acordul pentru tipărire sau publicare,
după caz.

7.5. Termenele de prestaľe a serviciiloľ sunt cele mentionate în caietul de sarcini, în ofeľta
tehnica a Prestatoľului, în calęndarul activită1iloľ şi în notele de comandă generate de Benefrciaľ
cătľe Prestatoľ

7.6. În funcţie de serviciile pľestate, vor fi emise documęnte justificative pľecum prĺlces-verbal
de recepţie cantitativă şi calitativă şi Rapoľt de monitorizarę radioltv/onlině caľe Va contine data
în caľe s-aľealizat difuzarea, dovada difuzării'

8. Documentele contľactului
Documente|e contractului sunt cele precizate maijos şi fac paľte integľanta din prezentul

contľact:

a) Contractul de finanţare nr.5l90l19.03.Ż020, inclusiv anexele aferente;
b) Cererea de finanţaľe a proiectului;
c) Manualul de Identitate Yizuală, pentru Programul operaţional Regional 2014 - 2020,Ediţia
ťebruarie 20l8;
d) Caietul de saľcini, inclusiv claľificările şi/sau măsurile dę remediere aduse până la depuneľea
ofertęlor ce privesc aspectele tehnice şi financiaľe;
e) oferta, respectiv propuneręa tęhnică şi propunerea financiaľă, şi alte documentę care însoţesc
oferta, inclusiv clarificările din perioada de evaluaľe;
f) Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie;
g) Graťrc de pľestare a serviciiloľ;
h) Grafic de plăçi;
i) Contractele încheiate cu subcontractanţii, dacă este cazul;
j) Angajamentul fem de susţineľe din partea unui terţ conform legii, dacă este cazul;
k) Contractul de asocięre, dacă este cazul,
1) Acordul pľivind prelucľarea datelor cu caracteľ peľsonal.

9. oblĺgaţiile pľincipale ale Pľestatoľului
9.1. Prestatoru| seobligă săpresteze serviciileprevăzute în prezentul contľactla
standardeleşipeľformanţele prezentate în propuneľea tehnică, cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat;
9.2. Prestatoľul are obligaţia de a pľesta servicii de promovare care constau în:
' Realizaľea şi distribuiľea de afişe publicitare, de broşuľi, bannere şi pliante;
. Promovaľea pľin spot-uľi video/audio (TV/radio);
' Realizarea de hăţi cu traseę de transpoľt public/moduri nemotorizate de transport.

9.3.Pľestatorul va ręaliza materialele enumerate mai sus în conformitate cu specificaţiile
pľevăzute în ,,Manualul de identitate vizualá" aplicabil pentru Programul operaţional Regional
(REGIO- Iniţiativă locală. Dezvoltaľe ľegională). în Anexa nr' 8 la Contractul de finanţare nr.
5190119.03.2020 - Măsuľi dę infoľmaľe şi publicitate şi în notele de comandă emise de
Beneficiaľ.



9'4' Tipul de font uti|izat la toate mateľialęle de promovare ęstę Calibri, conform specificaţiiloľMIV 2014 -Ż020 aplicabil.

9'S'Prestatorul trebuie să înainteze, în foľmat electľonic, în timp util, către Achizitoľ, toate
loľ pľopriu - zisă (corrfecţionare,
/sau materialęloľ ce fac obiectul
contractante pentru toate aspectele

9'6' 
.În vede^ľea ľespectării tęrmenelor de prestare a serviciiloľ, Prestatoľul, trebuie să ia înconsidęľarę faptul că Benęficiaľul arę obligá1ia să tľansmită către organismul Intermediar (oI),

pentru avizare, toate matęľialele cę fac obiectul promovăľii, cu celpu1in 15 zile lucrătoare înainte
de lansaręa şi utilizarea acestoľa.

9'7' Prestatorul aľe obligaţia de a respecta legislaţia, instrucţiunile, noľmativele şi s;tandardele
specif,rce, aplicabile, af1ate în vigoare la momentuI rea\izárii activiia1ilor şi a.a a se limita laacestea.

9'8' Prestatoľul are obligaçia de a pľesta serviciile şi de a realiza materialelę de proĺnovare în
confoľmitate cu Manualul de identitate vizualáPoR 20l4-2O2O;
9'9' Prestatorul se obligă să pľesteze serviciile în conformitate cucalendaľul activităţilor, anexă la
contract;

9'10' Prestatorul are obligaţia de a se consulta cu Autoľitatea în ceea ce pľiveşte conţinutul
materialeloľ şi pľestaţii1oľ de pľomovare în vedeľea ob1inerii bunului de tiparlavizárii
conţinutului audio-vizual ;

9'11' (1) Pręstatoľul se obligă să efectuęze machetarea materia|eloľ în termęn de maxim 15 zile
dę la transmitęľea de cátre achizitor a conţinutului acęstora, Dacă, după tľimitęľea maĺ:hetei spľe
avizarc la ADR Sud Muntenia, sunt formulate obseľvaţii cu priviľe la forma şi/sau conţinutul
machetei, pľestatorul se obligă să ľefacă machetarea materialęlor în tęľmen de maxim ?. zile de la
ľetransmitęrea de cátrę achizitoľ a conţinutului consolidat al acestoľa, în vedereal obtineľii
menţiunii BLIN DE TIPAR.
(2) Realizarea materialelor se va face în uľma pľimiľii notificării din partea Autorităţii
Contľactante, numai după primiľea avizului favorabil din partea Agenţiei de Dezvoltare
Regională Sud Muntęnia asupra machęteloľ mateľialeloľ publicitare.
9'12' Prestatoľul are obliga1ia de a lansa în producţie matęrialele de pľomovaľe în uľma acordului
Autorităţii prin acordarea,,bunului de tipar'';
9'13' (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract cu pľofesionalismul şipromptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în confoľmitate cu oferta tehnică.
(2) Prestatoľul va executa serviciile prevăzute în contract cu toată atenţia, eficienţa, transparenţa
şi cu toate diligenţele necesare' în concordanţă cu ľegulile bunei practici din dorneniul de
activitate vizat şi în conformitate cu pľezentul contract. In acest scop, Prestatorul se obligă să
supľavegheze prestaľea seľviciiloľ, să asigure resuľsęle de timp, umane, mateľialele,
echipamentele şi oľice altę asemenea fie de natură provizoľie' fie definitivă, cerute de şi pentľu
contract, în măsura în care necesitatea asiguľării acestora este prevazută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din contľact;
9'14' Prestatoľul este pe deplin ľesponsabil pentľu pľestaľea serviciiloľ în confoľmitate cu
termenele stabilite (cap. 6). Totodată, este răspun zátor atât de siguranţa tutuľor operaţiunilor,



conformitatea materialelor utilizate şi metodelor de pľestare utilizate, cât şi dę calificaręa
personalului folosit pe toată durata contractului.
9'15' Pľestatorul va considera toate documentele şi infoľmaţiile carę îi sunt puse lzr dispozi1ie
ľeferitoare la prezentul contľact drept pľivate şi confidenţiale, după, caz, nu Va publica saudivulga niciun element al prezentului contľact fără acordul scris, prealabil' al Autoľită1ii' Dacă
ęxistă diveľgenţe cu pľiviľe la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executăľii
prezentului contract, decizia fi nală apaţine Autoľităţi i ;
9'16' Prestatoľul se va abçine de la oľice declaraţie publică privind derularea contractului fără
apľobaľea prealabilă a autoľităţii şi de la a se angaja în oľice altă' activitate caľe intră în conflict
cu obliga1iile sale façă de autoľitate conform prezentului contract'
9't7' Pľestatorul va preda documęntele elaboľate în cadľul serviciiloľ pľestate, către autoritate
pebaza unui pľoces veľbal de predare _ primiľe semnat de ambele pă4i'
9'18' Prestatorul are obligaţia de a asigura disponibilitatea informaţiiloľ şi doĺ:umentelor
referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desňşurate dę AM sau de alte stľucturi cu
competenţe în controlul şi recupeľarea debiteloľ afeľente fonduľiloľ europene şi/sau fonduriloľ
publice naţionale afęrente acestora, dupá caz.

9.19.Dľeptuľi de propľietate intelectuală
9'19'1' orice afise,brosuri, bannere, pliante, spoturi audio/TV, hărţi, rapoarte şi date pľęcum
diagľame, schiçe, instľucţiuni, planuri' statistici, calcule, baze de date, softwaľe şi înregistrăľijustificative ori mateľiale achiziçionate, compilate ori elaborate de către Prestator sau de cătrepeľsonalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de Seľvicii vor deveni
proprietatea exclusivă a Autorită1ii' dacă nu se pľevede altfel. După încetaľea Contractului de
Servicii' Pľestatoľul va ľemite toate aceste documente şi date Autorităţii. Prestatorul nll va păstľa
copii a|e acestor documente ori date şi nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu
Contractul de Seľvicii Íără acoľdul scris pľealabil al Autorităţii.
9't9'2' Prestatorul nu Va publica aľticole ľeferitoare la Serviciile caľe fac obięctul prezentului
contract şi nu va face referire la aceste servicii în cuľsul executării altor servicii pentru te(i şi nu
va divulga nicio inform aţie furnizată de Autor itatę, fütă,acoľdul scris prealabil al acestuia'
9'19'3' orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte dľeptuľi de pľoprietate
intelectuală oľi industrială, dobândite în executarea Contractului de Servicii se transferă
autorităţii odată cu plata serviciilor şi voľ fi proprietatea exclusivă a Autorităţii, care lĺ: va putea
utiliza, publica, cesiona ori transfęľa aşa cum va consideľa de cuviin ţă', frrá limitare geografică
oľi de altă natură, cu excepţia situaţiiloľ în caľe există deja asemenea dľepturi de proprietate
intelectuală ori industľială.

9.20. Înlocuiľea peľsonalului
9'20't Prestatoľul nu Va efectua schimbăľi ale peľsonalului aprobat fără acordul scľis pľealabil alAchizitoľului' Pľestatoľul aľe obligaţia de a propune din proprie iniçiativă înlocuirea peľsonalului
aprobat în următoarele situaçii:
a) în cazul decesului' al îmbolnăvirii sau accidentăľii peľsonalului;
b) în cazul în care se impune înlocuiręa unui membru al personalului pentľu orice alt motiv care
nu ęste sub contľolul Prestatorului (ex' demisia, etc').
c) ori de câte oľi considęră necesar şi justificat pentľu buna implementare a proiectului.



9.20.2. Pe paľcuľsul derulării prezentului contract, dacă consideră necęsar şi pe baza unei ceręri
scrise motivate şi justiÍicate, Achizitoľul poate solicita înlocuirea unora dintľe membrii
personalului angajat sau contractat de Prestatoľ dacă activitatea desfăşurată este inęficientă sau
nu îşi îndeplinesc sarcinile caľe le revin pentru realizareaobiectului prezentului contract'
9'20'3' În cazul în caľe un membru al peľsonalului angajat sau contractat tľebuie înlocuit,
înlocuitorul trebuie să îndeplinească cel puţin cľiteľiile stabilite prin oferta tehnică şi caietu| de
saľcini, cu respectarea prevedeľilor aľt' 162 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
ľefeľitoaľe la atribuiręa contľactului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 9812016
privind achiziţiile publice, apľobate pľin H'G' nr' 395/2016, cu modificăľile şi completîrile
ulterioare.

9'20.4. Cheltuielile suplimentare generate dę înlocuiľęa personalului revin în saľcina
Pľestatorului.

9'20.5. Indifeľent de durata perioadei de desÍăşuţare a activităçilor personalului salaľiat sau
contractat, Prestatoľul se va asigura şi va urmări cu stricteţe ca oricare dintľe aceştia să cunoască
foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele prezentului contract, cerinçele reguliloľ
şi regulamentelor Uniunii Europene şi a legislaţiei româneşti ręlevante, specificul activităçilor pe
care urmează' să' |e desfăşoare în cadrul prezentului contract şi a componentei/lor acestuia în care
sunt direct implicaţi precum şi a responsabilităţii ar atribuite.
9'20'6' Prestatorul tľebuie să se asigure şi să gatanteze că personalul salariat Sau contľactat pe
care îl pľopune pentru derularea prezentului contľact este disponibil pe întreaga peľioadă de
execuţie a acestuia şi pentľu rea|izaľea activităţilor pľevăzute, indiferent de număľul de zile
lucľătoarę pľevăzute pe persoană şi/sau peľioada în care acesta îşi desňşoară activităţile atľibuite'

r0. obligaţiile pľincipale ale Autoľităţii
10'1' Autoritatea se obligă să achiziţioneze' respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit
în pľezentul contľact;
10'2' Autorttatea se obligă să recepţioneze seľviciile pľestate după primirea Raportului de
activitatę al prestatorului pentru peľioada aferentă de facturare;
10'3' Autoritatea se obligă să plătească Prestatoľului preţul convenit, în termęn ĺie 30 zile
calendaristice de la primiľea facturilor şi înregistrarea acestora la registratura Autorităţii.
Emiterea factuľii se va face în urma notificării de cătľe Autoľitate privind apľobaľea serviciiloľ
pľestate;

10'4' Daca Autoritatea nu onorează facturile în termen de 30 zile dę la expiľarea perioadei
prevazute la Art' 10.3., atunci Pľestatorul aľe dreptul de a sista prestaręa serviciiloľ' Imediat cę
Autoritatea onorează factura, Prestatorul va relua prestarea serviciilor in cęl mai scurt timp
posibil.
1 0.5.Asiguľaľea informaţiilor
10'5'1' Autoritatea Va pune la dispozi1ia Prestatorului cu pľomptitudine orice inforrrraţii şi/saudocumęntę pe caľe le deţine şi caľe pot Íi ľelevante pentľu rcalizarea contractului. Aceste
documente voľ ft returnate Autorităçii la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului.
10'5'2' Autoľitatea Va colabora, atät cât este posibil' cu Prestatorul pentľu fumizaręa
infoľma1iilor pe caľe acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru rea|izarea
contractului.
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11. Sancţiuni pentľu neîndepliniľea culpabilă a obligaţiilor
11.1. În cazul în caľe, din vina sa exclusivă' Pręstatorul nu îşi îndeplineşte obligaçiile asumate,
atunci Autoľitatea are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalită1i, o suma
ęchivalentă cu o cotă procentuală de O,lo/o din preţul contľactului pentru fiecaľe zi de întärziere,
până la îndeplinirea efęctivă a obligaţiilor;
tl.2.În cazulîn caľe autoritatea nu îşi onoľează obligaţiile în tęrmęn de l5 zile de la expiľarea
perioadei convenite, atunci acęstuia îi ľevine obligaţia de a plăti, ca penalitătri, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală 0,1% din plata neefectuată, pentru fięcare zi deîntârzLere, până
la îndepliniľea efectivă a obligaţiilor.
113. În cazul în care Pľęstatoľul nu-şi onoreazá, în mod culpabil, obliga1iile asumate prin
contractşi ofertă atunci Achizitorului i se conferă dreptul, dar nu şi obligaţia , de a rezilia de plin
dľept pľezentul contľact, prin notificare de reziliere tľansmisă Prestatoľului, pľecum şi de a
pretinde şi ob1ine de la Prestatoľ cu titlul de daunę interese' contravaloarea pľezentu|ui contract
făľă TVA. Plata se va efęctua în termen de 30 zile dę la transmiteľea facturii de cătľĺ: Achizitor
cătrę Prestatoľ, orice întârziere faţă de acest teľmen va da dľeptul Achizitorului de a percepe
penalităçi de 0,lo/o pe zi de întârzieľe pänă' |a îndeplinirea efectivă a obligaţiiloľ. Anterioľ
întľeprinderii oricăľei măsuľi în acest sens, Achizitorul aľe obliga1ia de a notifica acest lucru
Pľestatorului, acoľdând un tęrmen de 30 dę zile Pľestatoľului pentru a-şi îndeplini obliga1ia,
precizänd totodată obligaţiile care nu au ťost respectate.
11.4. Autoritatea îşi rezervá dreptul de a dęnunţa unilateľal contractul, printr_o notificaľe scrisă
adresată Prestatoľului' ňľă nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţaľe să nu prejudicieze sau să afęcÍeze dľeptul la acţiune sau despăgubire pentľu
Pľestator' În acęst caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoaľe pentru
partea din contľact îndeplinită, päná|a data denunţării unilaterale a contľactului.

Clauze specifice

12, Garantia de bună executie a contľactului

12.l - Prestatorul se obligăsă constituie şi să depună, la sediul Pľimăriei Municipiului S1obozia,
în termen de 5 zile lucľătoaľe de la semnaľea contractului de către ambele pă4i, gu.unţia de
bună execuţie a contractului' sub sancţiunea rezilięľii acestuia, de plin d.ept, Íără nicio altă
formalitate prealabilă de punere în întârziere şi fără inteľvenţia vľeunei autoľităţi sau instantę de
judecată'

l2,2. Garanţia de bună execuţie a contľactului se constituie conform prevederilor art' 40 din H.G'
nr' 395l20ló. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoaľę de la data
semnarii contractului, fiind valabila pe toata perioada de derulare a acestuia.
lŻ'3'Achizitorul emite oľdinul de incepeľe a contractului numai după ce prestatorul a facut
dovada constituiľii gaľantiei de buna executie.
12'4'În situaţia în care părţile convin prelungiľea termenului de pľestare a serviciilor contľactate,
precum şi pentľu oľice motiv (inclusiv forţa majoră), executantul aľe obligaţia de ĺr prelungi
valabilitatea gaľanţiei dę bună executie cu duľata corespunzătoare pľelungiľii termenului de
execuţie' în maxim 5 zi|e lucľătoare de la data semnăľii de cătľe páţi a actului adiçional de
prelungiľe.

l2'5 - Autoritatea aľe dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
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pľejudiciului creat, dacă contľactantul nu îşi execută, ęxecută cu întârziere sau exęcută
nęcoľęspunzător obligaţiile asumate prin pľezentul contľact. Anteľior emiterii unei pretenţii
asupľa garanţiei de bună execuţie, autoľitatea aţę obligaţia de a notifica acest lucľu
contractantului, precizând totodată obligaţiile caľe nu au fost respectate'
12'6' Autoritateava restitui Contractantului garanţia dę bună execuţie în teľmęn de l4 zi]e dela
data recepţiei Íinale a seľviciilor şi acceptarea ľaportului final al prestatorului, de cătľe
BeneÍiciaľ'
12'7 ' Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă pe toată perioada derulării contractului.

13. Livľaľea şi documentele caľe însoţesc produsele publicitare
13'1' Prestatoľul are obliga1ia dę a livra pľodusele de promovaľę la destin açia finalá indicată de
autoľitate;

13'2' Cęrtiťrcaľea de către autoritate a faptului ca produsele publicitare au fost livrate pa(ial sau
total se face după recepţia cantitativă şi calitativă a produseloľ de promovare, pľin semnaľea
Procesului veľbal de ľecepţie cantitativă şi calitativă;
13'3'Prestarea seľviciului sę consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite Jlrevederileclauzeloľ de ľecepţie a produselor de promovaľe şi a Procesului-veľbal privin<ĺ execuţia
contractului.

14.Recepţie şi veľificăľi
14'1' Autoritatęa aľe dreptul de a veriÍica modul de pľestaľe a serviciiloľ pentru a stabili
conformitatęa lor cu prevederile Manualuluide identitatevizualáalPoR 2O14-ŻO2O;
14'2' Prestatoľul va prezenta autoľităţii' pentru fiecarę categorie de produse, machete în foľmat
electľonic, pentru verificarea conformităçii cu Manualul dę Identitate Vizuală şi tľansmiteľea mai
depaľte cătľe oľganismul Intermediar/Autoritatęa de Management, în vedeľea ob1inerii avizului
favorabil din paľtea acestuia.
14'3' Înainte de editarę, multiplicare, tipăriľe, prestatorul se va asigu ra cá aobţinut în pľealabil
din paľtea autorităţiii menţiunea "Bun de tipať'lavizare conţinut audio-vizual.
14'4' Autoľitatea sau reprezentantul său are dreptul de a recepţiona produsele şi seľviciile.
Recepţia se va face pebază, de proces verbal de recepçie calitativă şi cantitativă.
14'5' Dacă vreunul din pľodusele de promovare inspectate sau testate nu corespunde
specificaçiilor, Autoritatea are dreptul să îl respingá, iat Prestatorul făłrěl a modifica pľeţul
contľactului are obligaçia:
a) de a înlocui produsele refuzate în termen de maxim 48 ore sau
b) de a facę toate modificările necesarę pentru ca produsele să coľespundă speciťrcaţiilclľ tęhnice
agreate de BeneÍiciar, în termen de maxim 48 oľe;
14'6' Dreptul Autoritătrii de a inspecta' testa şi, dacă ęste necesaľ' de a ľespinge nu Va fi limitat
sau amânat datorită faptului că pľodusele au fost inspectate şi testate dę Pľestator' cu sau fără
participaľea unui ľepľezentant al autorităçii, anteľior livrării acestora;
14'7' Prcvederile clauzęlor l3.l-13.3 nu îl vor absolvi pe Prestator de obligaţia asumării
gaľanţiilor sau altoľ obliga1ii pľevăZute în contľact.
14'8' Recepţia pľoduseloľ furnizate se face în baza unui Pľoces veľbal de receptie cantitativă şicalitativă semnat de ambele păţi.
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15. Începeľe, finalizaľe, întâľzieľi, sistaľe
15'1' - (1) Serviciile prestate înbaza contractului sau, daca este cazul, oricare faza aacestora
prevazuta a fi terminata intľ-o perioada asumata prin Propunerea tęhnica, trebuie finalizate întermenul convęnit de paľti, tęrmen care sę calculeazadę la data inceperii prestarii serviciiloľ'
(Ż) Data începerii prestării seľviciilor este data stipulată in oľdinul de începere a executiei, şidupa constituirea garanţiei de bună execuţie.
15.2. - Contractul înceteazáîn următoarele condi1ii:
a) prin ajungerea la termen,
b) cu anticipatie, pľin acordul partilor sau pentru neindepliniľea clauzelor contľactuale.
15'3' - Pentru orice motiv e de intaľziere' care nu se dator ează"Prestatorului, sau alte ci-rcumstante
nęobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat pľin incalcarea contľactului de catľę Pľestator,
îndľeptatesc Prestatorul de a solicita pľelungiľea perioadei de prestare a serviciiloľ SaLl a oľicarei
faze a acestora, atunci paftile vor revizui, dę comun acoľd, perioada de prestare si voľ Semna un
act aditional.
15'4' - Modificaľea datei/perioadelor de prestare asumate in Pľopuneľea tehnica se face cu
acordul partilor, prin act aditional, si nu afecte aza pretul contractului.
15'5' - In afara cazului in care Autoľitatęa estę de acord cu o prelungire a termenului de executie,orice intaľziere in indeplinirea contľactului da dreptul Autoritatii de a solicita penalitati
Prestatorului.

15'6' - Autoľitatea are dľeptul de a considera contractul reziliat de drept, făľă puneľea prealabilă
în întârzięre, şi de a pretinde daune - intęrese în oľicare dintre urmatoarele situatii:
a) Prestatorul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract sau le indeplineste în
mod necorespunzator, desi a fost notificat pentru remedieľea situatiei;
b) Prestatorul reťuză sau neglijează să duca la indeplinire instructiunile emise de catľę Autoľitate
sau solicitarea tľansmisa de acesta de a remedia orice executaľe necorespun zatoarea obligatiiloľ
sale contractuale' prin care se afecteazaprestaľea coľespunzatoare si in teľmenele pľevazute aserviciiloľ.

16. Asiguľăľi
Pręstatorul are obligaţia de a asigura complet seľviciile prestate prin contľact, în funcţie deteľmęnul de prestare convenit.

17.Perioada de gaľanţie acoľdată pľoduseloľ
17'1'Prestatorul are obligaçia de a garanta că toate produsele furnizatępľin contract nu Vor aveaniciun defect ca urmare a proiectului, materialeloľ sau manopeľei (cu excepţia cazului cândproiectul şi/sau materialul sunt ceľute în mod expľes de către autoritate) ori oricăręi alte acţiuni
sau omisiuni a Prestatorului;
17'2' (1) Perioada de garanţie acordată produseloľ de pľomovare de către Prestatoľ este ceacerută prin caietul de sarcini, anexă la contract.
(2) Peľioada de garanţie a pľoduselor decurge din data recepţiei efęctuate după livrarea acestoľa .17'3' Autoľitatea are dreptul dę a notifica imędiat Prestatorul, în scľis' orice plârrgerę Saureclamaţie cę apaľe în confoľmitate cu această garanţie;
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17 '4' La primirea unęi astfel de notificăľi, Prestatorul are obligaţia de a ľemedia ĺJeťecţiunea
sau de a înlocui produsul în perioada convenită, ňľă costuri suplimentare pentru autoritate;
17'5'In perioada de garanţie, termenul de remediere al defecţiuniloľ este de 15 zile de la
çonstataľea ľespectivei defecţiun i
t7 '6' Dacă' Prestatorul, după ce a ťost înştiinţat, nu reuşeşte să remedięze defectul în perioada
convenită' autoľitatea are dľeptul de a lua măsuri de remedieľę pe ľiscul şi pe cheltuiala
Prestatorului şi fară a aduce niciun prejudiciu oricăroľ altor dľeptuľi pe caľe autoritatea le poate
avea faţă de Pręstator prin contract'

18. Amendamente
18'1' Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzęloľ contractului' prin act aditional, numai in cazul apaľitiei unoľ circumstante care lezeaza
interesele comercialę legitime ale acestora si caľe nu au putut fi prevazute la data incheieľii
contľactului.
18'2' Dacă pe paľcursul îndeplinirii contractului Pľestatoľul nu respectă gľaficul de livraľe sau de
prestaľe a serviciilor, atunci acęsta are obligaţia de a notifica autoritatea în timp util; rrlodificarea
datei/perioadelor de pľestare/fuľnizare asumate în gľaficul de pľestare /livrare se Va face cu
acoľdul pă4iloľ, prin act adi1ional.
183' În afara cazului în carę autoritatea este de acoľd cu o prelungire a termenului de livrare,
oľice întârziere în îndepliniľea contractului dă dreptul autorităçii dę a solicita penalităçi
Prestatorului.

19. Foľta majoľa
19.1.Fo(a majoră este constatată de o autoritate competentă;
19'2' Nici una dintľe paľtile contractante nu ľaspunde de nęxecutarea la termen sau/si de
executaręa in mod necoľespunzator -total sau paľtial - a oľicarei obligatii care ii ľevine inbaza
pľezentului contľact, daca nexecutaľea sau executarea necoľespunzatoarea obligatiei respective a
fost cauzata de for1a majoľa, asa cum ęstę deÍlnita de lege
19'3' Partea care invoca forta majoľa este obligata sa notiťrce celeilalte paľti, in tęľmen de 60 zile
producerea evenimentului si sa ia toate masuľile posibile in vederea limitaľii consecintelor lui.
Daca in termen de 90 zile de la producere, evenimentul ľespectiv nu inceteaza,paľtile au dreptul
sa-si notifice incetarea de plin drept a pľezentului contract fara cavreuna dintre ele sa pretinda
daune - interese;

19'4' Forta majoľa exoneľeaza partile contractante de indeplinirea obligatiiloľ asurnate prin
prezentul contľact, pe toata peľioada în care aceasta actionęaza.
19'5' Îndepliniľea contractului va fi suspendata in perioada de actiunę a fonei majoľe, dar ťara a
prejudicia dľeptuľile ce li se cuveneau paľtiloľ pana la aparitiaacesteia'
19'6' Paľtea contractanta care invoca foľta majora are oblig atia d'ę a notiÍica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuľi care ii stau la dispozitie in
vedeľea limitaľii consecintelor.
19'7 ' Daca forta majoľa actionęaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai maľe de 2 luni,
fiecarę paľte va avea dreptul sa notif'ice celeilalte parti incetarea de plin drept a pľezentului
contract, Îara ca vľeuna din paľti sa poata pretinda celęilalte daune-interese.
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20. Soluţionaľea litigiiloľ
20.1. Autoľitatęa si Pręstatorul voľ depune toate eforturile pentľu arezolvape cale amiabila, prin
tratativę directe, orice neintelegere sau disputa caľe se poate ivi intre ei in cadrul sau in 1egătura
cu îndeplinirea contractului;
20'2.Daca, dupa l5 dę zilę de la începeľęa acestor tľatative, Autoľitatęa si Prestatorul nu ľeuşesc
sa ręzolve în mod amiabil o diveľgenta contractuală, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze fie prin aľbitraj la Camera de Comeľţ şi Industrie a României, fie de cătrĺ: instanţele
judecătoreşti din România.

21. P^revedeľi pľivind pľotectia dateloľ cu caľacteľ peľsonal
21.1.In scopul executarii Contľactului, fiecare Partô trebuie sa prelu qeze date cu caľactęr
personal privind angajatii si/sau ľepľezentantii celeilalte Parti;
Ż1.2.Pátţi|e au luat cunoştinţă cá,la data de 25 mai 20l8, Regulamentul nr.679 din27 aprilie
2016 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene pľivind protecţia persoane|or
flzice în ceęa cę priveşte prelucraľea dateloľ cu caracter personal şi privind libera oircula1ie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95l46lCE (cunoscut sub denumiľea Regulamentu|
General privind Protecţia Dateloľ) (Regulamentul) a intrat în vigoare, şi fac toate eforturile
rezonabile pentru a se asigura că se conformęază,cu pľevederile Regulamentului;
21.3.Atunci când prelucrcază'date cu caracter personal în legătură cu pľezęntul contract, fiecare
Paľte se obligă să se conformeze cu legislaţia aplicabilă pľivind protecţia datelor ou caľactęľ
peľsonal, incluzând, daľ fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislaţia de punere în
aplicare şi deciziile pe carę autoritatęa de supravegheľe din România (ANSPDCP) le poate emite
din când în când în legătură cu acestea.
2l'4.Fiecare Pafte va divulga celeilalte Părţi date cu caractęr peľsonal privind angajaţii sau
reprezentanţii săi responsabili cu executarca prezentului contract. Aceste date vor consta în:
[datele de identificare, poziţie, angajatot, număr de telefon, adľesa de email a
angaj aţil or lrepľezentanţi l oľ l e gal i.
21'5.Pentľu evitaľea oricăľui dubiu, Părţile iau cunoştinţă şi convin ca fiecare Parte să determine,
în mod independent, scopul/scopurile şi mijloacele de preluc tarę a dateloľ cu caracteľ Jlersonal în
legatură cu acest contract. Mai precis, Păţile convin prin pľezenta şi confirmă că nu o să
acţioneze ca operatoľi asociaţi sau să fie întľ-o relatie de tip operatoľ-peľsoană împuternicită de
operator, fiecare Parte acţionând ca un operator de date independent pentľu propria pľelucľaľe a
datelor în legătură cu prezentul contľact, şi niciuna dintre Păţi nu acceptă'u..o .arpundere pentru
o încălcare de către cealaltáPaľte a legislaţiei aplicabile'
2l'6'În cazul în caľe apaľ circumstanţe în carę oľicaľe dintre Părţi acţion eazá ca o persoană
împutemicită a celeilalte Păţi, sau ca un opeľator asociat împreună cu cealaltă Paľte în legătură
cu acest contract, Păţile se obligă să încheię un acoľd cu caľacter obligatoriu în conformitate cu
prevederile din aľticolele 28 şi 26 dinRegulament, pľecum şi cu alte prevederi legale relevante.

22. Limba caľe guver neazá contractul
Limba care guveľn eaza contractul este limba română.
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23. Comunicări
23'1' (1) Orice comunicarę intľe parti, refęritoare la indeplini rca ptezentului contract, trebuie sa
ťte transmisa in scris.
(2) oľice document scris trebuie înľegistrat atat în momentul tľansmiteľii cat si in momentul
primirii;
23'2' Comunicările întľe paľti se pot face şi prin telefon sau e-mail cu con,ditia confiľmării în
scris a pľimirii comunicarii.

24.Legea plicabila contľactulu i
Contractul va fi interpretat confoľm legiloľ din Romania.

25. Clauze finale
25't' Modificarea prezentului contract se face numai prin act adi1ional încheiat între păţile
contľactante.

25'2' Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său,
reprezintá voinţa păţiloľ şi înlătură oľice altă înçelegere veľbală dintľe acestea, anteľioaľă sau
ulteľioară încheierii lui.
253' În cazulîn care păţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitaľea de parteacaľe sufeľă vľeunpĘudiciu a dreptului de a ceľe executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaçiei
respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

Păţile au înţeles să încheie astázi, .... prezentul contract în trei exemplare, două
exemplare pentru Achizitor şi un exemplar pentru Prestator.

Achizitor, Pľestator,
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