Centrul Național de Cartografie este operator de date cu caracter personal

CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII
DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ
Nr. ______/____________________

Prezentul Contract subsecvent de servicii, (denumit în continuare "Contract"), s-a
încheiat având în vedere prevederile din: Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (denumită
în continuare "Legea nr. 98/2016"), precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea
acesteia, Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor, Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, cu modificările şi
completările ulterioare, Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății aprobat de
Inspectoratul General al Poliției, precum și legislația română în materie, în vigoare.
Prezentul contract subsecvent se încheie în baza acordului-cadru nr. …
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
CENTRUL NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE cu sediul Bucureşti - Bulevardul Expoziţiei nr. 1A,
sector 1, telefon 021 224.16.21, fax 224.19.96, cod fiscal 14057015, cont IBAN
RO81TREZ23G510103200130X, deschis la Trezoreria Sectorului 1, reprezentat legal prin
domnul Radu-Dan-Nicolae CRIȘAN, în calitate de Director, denumit în continuare în prezentul
contract ACHIZITOR, pe de o parte
și
………………..…….., (denumirea operatorului economic) cu sediul în ………….., str.
………….., nr. …, Județ …………….…., înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr.………………….., cod de înregistrare fiscală …………….., cont Trezorerie…………………,
deschis la ………………., reprezentată legal prin ………………(denumirea conducătorului), în
calitate de “Prestator”, pe de alta parte,
denumite, în continuare, împreună, „Părțile” și care au convenit încheierea prezentului Contract

2. DEFINIŢII
2.1. În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract – actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între o
autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de servicii, în calitate de prestator;
b) prestator si achizitor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul
contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;
e) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemnea prevăzute în Caietul de
sarcini şi în propunerea tehnică;
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f) forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii
sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face
imposibilă executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
g) conflict de interese –prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii
personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează
în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau
care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar,
economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite
imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.
h) f. penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de furnizare 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 (majorări de întârziere și/sau
daune-interese);
i) Personal - persoanele desemnate de către Prestator pentru îndeplinirea Contractului;
j) Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea serviciilor care ar fi
respectate de către orice Prestator diligent care posedă cunoștințele și experiența necesară și
pe care Prestatorul este obligat să le respecte în prestarea serviciilor incluse în prezentul
Contract;
k) zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se
prevede expres că sunt zile lucrătoare.
3. INTERPRETARE
3.1. În prezentul contract cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul,, zi” ori ,, zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
3.2. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
4. OBIECTUL CONTRACTULUI, DESFĂŞURARE
4.1. Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de către Prestator în favoarea
Achizitorului a serviciilor de protecţie şi pază la obiectivul situat în Bucureşti – Bulevardul
Expoziţiei nr. 1 A, conform caietului de sarcini (Anexa nr. 1), cod CPV 79713000-5, în perioada
convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract..
4.2. Activităţile de protecţie şi pază la obiectivul situat în Bucureşti – Bulevardul Expoziţiei nr. 1
A, sector 1 – sediul central vor fi descrise pe larg în Planul de pază şi se constituie în Anexa nr.
2 la prezentul contract care face parte integrantă din acesta.
4.3.
4.3. Obligaţiile pe linie profesională a agenţilor de pază vor fi consemnate de asemnenea, în
Planul de pază şi apărare al obiectivului.
4.4. În activitatea sa, Prestatorul se supune legii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
a societăţii aprobat de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi dipune de mijloace proprii
materiale, tehnice, de transport, staţii de radio emisie, armament şi orice alte mijloace tehnice
aprobate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, pe care le deţine şi le foloseşte pe propria
răspundere, cu respectarea prevederilor legale.
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4.5. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice date, planuri tehnice, informaţii
sau documente, de care are cunoştiinţă şi pe care le solicită Prestatorul în vederea îndeplinirii
serviciilor de protecţie şi pază.
4.6. În vederea desfăşurării activităţilor de protecţie şi pază, Prestatorul va putea angaja numai
persoane calificate, conform legii, iar personalul va purta uniformă distinctă cu însemnele
societăţii. Prestatorul va îndeplini strict serviciile de protecţie şi pază la care s-a obligat prin
contract, fiindu-i interzis să culeagă date şi informaţii, cu excepţia cazului în care datele sau
informaţiile în posesia cărora a intrat vizează siguranţa naţională, Prestatorul având obligaţia să
informeze de îndată autorităţile competente.
5. GARANŢII
5.1. Prestatorul îşi asumă răspunderea pentru pagubele pricinuite achizitorului din culpa
agenţilor de pază ca urmare a nerealizării sarcinilor de serviciu prevăzute în planul de pază sau
a realizării necorespunzătoare a acestor îndatoriri şi se obligă să despăgubească pe Achizitor
la nivelul pagubei suferite. Serviciul de pază este asigurat printr-o poliță de asigurare – sumă
agreată a asigurării fiind de minim 100 000 EURO/eveniment.
5.2. Stabilirea vinovaţiilor şi a pagubelor se realizează prin acordul părţilor. În acest caz, părţile
vor semna un proces verbal de constatare care va cuprinde cuantumul prejudiciului şi
persoanele care se fac vinovate de producerea acestuia. În termen de 5 zile de la semnarea
procesului verbal, Prestatorul va achita Achizitorului sumele prevăzute în procesul verbal de
constatare. În cazul în care incidentul nu poate fi soluţionat amiabil, acesta va fi supus rezolvării
de către organele abilitate potrivit legii.
6. PREŢUL, TARIFUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ
6.1. Pentru serviciile prestate, Achizitorul datorează cu titlu de plată Prestatorului un tarif de
.................. lei/ora TVA inclus, respectiv .................. lei/oră fără TVA.
6.2. Valoarea prezentului contract pentru ..... luni este de .......................... lei (TVA inclus)
respectiv .................... lei fara TVA.
6.3. Plata serviciilor prestate se face lunar în baza facturilor emise de prestator şi a procesului
verbal de acceptanţǎ întocmit şi semnat de cǎtre responsabilul de contract. Plata se efectuează
prin ordin de plată, în contul Prestatorului, deschis la Trezoreria .................................................
6.4. Plăţile sunt condiţionate de deschiderile de credite bugetare şi se vor efectua în limita
acestora.
6.5. Plata serviciilor prestate se va face în termen de maximum 30 de zile de la semnarea
procesului verbal de acceptanță a serviciilor. Procesul verbal de acceptanta se incheie de către
responsabilul de contract desemnat ulterior din partea achizitorului în termen de maximum 30
de zile de la emiterea facturii.
6.6. Anterior întocmirii facturilor, Prestatorul va prezenta spre avizare Centrului Naţional de
Cartografie foaia colectivă de prezenţă, un centralizator care va cuprinde orele prestate efectiv
(cu nominalizarea personalului), precum şi un proces veral de bună prestaţie încheiat între
prestator şi conducatorul unităţii, cu privire la calitatea serviciului prestat (toate documentele vor
purta semnăturile în clar şi ştampila) cu specificarea funcţiei semnatarului/ semnatarilor;
6.7. După obţinerea avizului Achizitorului, prestatorul va emite facturile şi le va înainta
beneficiarului în vederea plăţii..
6.8 Plata serviciilor prestate se va efectua prin ordin de plată, în baza facturii fiscale emisă
pentru serviciile real prestate de către prestator și a documentelor stipulate la art. 6.6 şi 6.7.
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6.9 Ajustarea preţului contractului se va putea face în condiţiile stabilite la punctul 8 - “Ajustarea
preţului” din Acordul Cadru de Prestări Servicii de Protecţie şi Pază nr. ...../.......
7. DURATA CONTRACTULUI
7.1. Contractul intră în vigoare la data de .................... cu durată până la data de ......................
7.2 Achizitorul poate opta pentru suplimentarea serviciilor cu condiţia existenţei resurselor
financiare alocate cu această destinaţie.
7.3. În perioada menţionată la art. 7.1, prezentul contract poate fi reziliat de către una din părţi,
hotărârea părţii solicitante fiind notificată în scris celeilate părţi cu minimum 30 de zile înainte de
data rezilierii. În cazul rezilierii unilaterale, pe perioada celor 30 de zile ulterioare notificării cererii
de către solicitant, contractul este în vigoare, ambele părţi fiind obligate să îşi respecte
îndatoririle asumate prin prezentul contract.
8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1. Documentele contractulul sunt:
a) - caietul de sarcini (Anexa nr. 1)
b) - planul de pazǎ (Anexa nr. 2)
8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru se constată faptul că anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerințelor prevăzute în caietul de sarcini,
prevalează prevederile caietului de sarcini.
9. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
9.1. Prestatorul căruia i se atribuie contractul trebuie să întocmească planul de pază al
obiectivului şi să asigure avizarea acestuia de către organul de poliţie competent .
9.2. Prestatorul va prezenta licenţa de funcţionare emisă de Ministerul Administraţiei şi Internelor
(copie).
9.3. Prestatorul căruia i se atribuie contractul are următoarele obligaţii:
- sǎ păzeascǎ şi sǎ asigure supravegherea obiectivului CNC, bunurile şi valorile aparţinǎtoare
patrimoniului pǎzit.
- să îndeplinească misiunea de observare de pe loc ziua şi prin patrulare după terminarea
programului de lucru al personalului CNC.
- să patruleze după orele de program al personalului, perimetrul exterior al clădirii CNC – o dată
la două ore.
- să patruleze după orele de program al personalului, perimetrul interior al clădirii CNC ( parter,
etajul 1) şi curtea interioară – o dată pe oră.
- să permitǎ accesul în incinta obiectivului numai persoanelor care îşi justificǎ prezenţa, cu
respectarea strictǎ a regulilor stabilite de CNC.
- să interzicǎ accesul anumitor persoane care nu îşi justificǎ prezenţa.
- sǎ cunoascǎ locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni
producerea oricǎror fapte de naturǎ sǎ aducǎ prejudicii patrimoniului pǎzit.
- sǎ efectueze controlul acces şi înregistrare/anunţare/interzicere/direcţionare vizitatori.
- sǎ asigure executarea şi sǎ garanteze calitatea serviciilor de supraveghere şi pazǎ conform
propriului Regulament de Organizare şi Funcţionare.
- sǎ asigure instruirea agenţilor de supraveghere şi pazǎ în sensul exercitǎrii atribuţiilor specifice
funcţiei lor, cu respectarea strictǎ a acestora.
- să asigure intervenție rapidă cu echipaj mobil, echipat corespunzător și asistență în situații de
urgență, în maximum 7 minute de la sesizare.
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- să asigure monitorizarea angajaților acestuia prin amplasarea unor dispozitive menite să
înregistreze activitatea acestora în care să corespundă conform planului de pază.
- sǎ execute controale de zi şi de noapte asupra modului în care personalul din dispozitivul de
pazǎ executǎ serviciul şi sǎ ia mǎsuri de remediere a neajunsurilor constatate. La cererea
achizitorului aceste controale se vor face împreunǎ cu reprezentanţii acestuia.
- să asigure achizitorului pe toată durata derulării prezentului contract un număr de 3 de agenţi
de pază şi protecţie echipaţi în uniformă şi cu echipament defensiv adecvat.
- să depună diligenţele necesare astfel încât achizitorul să beneficieze de servicii de cea mai
bună calititate.
- să asigura ţinuta morală şi comportamentul civilizat al agenţilor de pază şi protecţie, în
raporturile acestora cu reprezentanţii achizitorului. Orice reclamaţie sau sesizare a achizitorului
privind nerealizarea sarcinilor de serviciu prevăzute în „Planul de pază” va fi adusă la cunoştiinţa
prestatorului verbal sau în scris, în cel mult 24 de ore de la constatare, specificându-se data şi
ora ascesteia, pentru a facilita investigaţia proprie a prestatorului. La solicitarea justificată a
achizitorului, prestatorul va proceda la schimbarea agentului care nu corespunde sarcinilor.
- să păstreze confidenţialitatea contractului în limitele legii şi să nu folosească datele obţinute în
nici un alt scop decât cel prevǎzut în prezentul contract.
- să cunoască obiectivul a cărui protecţie şi pază o asigură şi punctele vulnerabile ale acestuia
şi să păzească obiectivul, persoana, bunurile şi valorile nominalizate în „Planul de pază” şi să
asigure integritatea acestora.
- să intervină prompt în situaţiile de necesitate, putând face uz de armă, în condiţiile legii.
- să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu dispoziţiile legale şi cu regulamentele
interne ale CNC;
- să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi valorilor în caz
de dezastre.
- să sesizeze poliţia în legătură cu orice fapte de natură a prejudicia patrimoniul achizitorului şi
să-şi dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor.
- să încunoştiinţeze, de îndată achizitorul despre producerea vreunui eveniment.
- să folosească metode şi mijloace de protecţie şi pază care nu aduc atingere normelor de drept
ori drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
- în caz de avarii la instalaţii, conducte, la reţelele electrice şi telefonice şi în orice alte împrejurări
care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştiinţa celor în drept
asemenea evenimente, şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului.
- în caz de incendii să ia primele măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a
valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe de îndată conducerea unităţii şi poliţia.
- pe timpul nopţii să procedeze la programul de verificare a obiectivului.
- să respecte normele legislative în vigoare pe linie de PSI - Prevenirea şi stingerea incendiilor,
SSM - Securitatea şi sănătatea în muncă şi protecţia mediului, precum şi toate legile,
normativele şi ordinele care derivă din aceste trei complexe de măsuri şi proceduri. Instruirea
agenţilor de pază, pe linia protecţiei muncii şi a prevenirii şi stingerii incendiilor, se va efectua
de către prestator.
9.4. Prestatorul poate solicita achizitorului să îi fie puse la dispoziţie informaţii, date,
documentaţii cu privire la obiectivul păzit, care sunt necesare şi utile desfăşurării activităţii de
protecţie şi pază.
9.5. Prestatorul are dreptul să accepte, la solicitarea achizitorului, completarea serviciilor de
protecţie şi pază, cu renegocierea termenilor contractuali, dacă este cazul.
9.6. Prestatorul, la solicitarea beneficiarului poate efectua monitorizarea sistemului de alarmare
a locaţiei şi intervenţie rapidă în caz de efracţie şi incendiu cu personalul specializat şi dotat
corespunzător.
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9.7. Agenţii de pază vor păstra confidențialitatea asupra obiectivului păzit.
9.8. Prestatorul se obligă să respecte pe toata durata de prestare a contractului, regulile
obligatorii referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, în vigoare la nivel național.
10. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI
10.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator conform condiţiilor stipulate la
art. 6 alin. 6.3 din prezentul contract.
10.2. Achizitorul are obligaţia de a se conforma Legii nr. 333/2003 privind dispoziţiile operative
pe care le dă agenţilor Prestatorului în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu ale
acestora.
10.3. Achizitorul are obligaţia de a transmite Prestatorului în scris orice schimbare în planul de
pază sau consemnele convenite pentru realizarea obiectului contractului.
10.4. Achizitorul are obligaţia de a asigura agenţilor de pază şi protecţie condiţii minime de
lucru, respectiv: accesul agenţilor de pază la un grup sanitar, telefon şi un loc pentru păstrarea
actelor şi dotărilor acestora. În situaţia în care Achizitorul permite accesul agenţilor la un telefon
care îi aparţine, pentru convorbirile internaţionale şi apelurile la numerele cu cost suplimentar,
telefonul va fi restricţionat.
10.5. Achizitorul are obligaţia de a stabili locurile de muncă unde accesul sau circulaţia sunt
interzise sau permise numai în anumite condiţii, precum şi a locurilor unde fumatul sau
introducerea de ţigări, chibrite, brichete sunt interzise.
10.6. Achizitorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea avariilor,
exploziilor, incidentelor şi a altor accidente, precum şi pentru eliminarea defecţiunilor ivite la
funcţionarea utilajelor implicate în procesul de producţie. Persoanele însărcinate de Achizitor cu
această răspundere, vor fi aduse la cunoştiinţa agenţilor de pază, inclusiv modul în care pot fi
contactate operativ în cazul unor incidente.
10.7. Achizitorul are obligaţia de a prelucra personalul propriu privind interdicţia de a introduce
sau consuma băuturi alcoolice în incinta sau în perimetriul obiectivului.
10.8. Achizitorul are dreptul de a beneficia de servicile de cea mai bună calitate din partea
Prestatorului.
10.9. Achizitorul are dreptul să fie informat de către Prestator despre evenimentele produse cu
privire la obiectivul păzit.
10.10 Achizitorul are dreptul să informeze Prestatorul în timp util cu privire la eventualele
modificări pe care le-ar dori în legătură cu modul de desfăşurare a serviciilor de pază şi protecţie.
11. CONFIDENŢIALITATEA
11.1. Prestatorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în
vederea încheierii și executării Contractului drept strict confidențiale.
11.2. Pentru scopul acestui contract, “Informațiile Confidențiale” înseamnă toate datele
comunicate reciproc sau obținute de una din Părți de la cealaltă Parte pe durata derulării
prezentului contract.
11.3 Acele date colectate de către Prestator în numele Achizitorului, care se află sub incidența
prevederilor legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal, vor fi tratate cu
respectarea prevederilor menționate luându-se, în acest scop, toate măsurile tehnice care se
impun pentru protejarea lor.
11.4 Informația nu va fi considerată confidențială dacă:
o este sau devine cunoscută din motive care nu se datorează Părților;
o se află deja în posesia Părților înainte de încheierea acestui Contract, fără încălcarea
obligațiilor legale și în condițiile în care este utilizată de terți fără restricții;
o a fost independent obținută de Părți fără a se încălca acest contract.
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11.5 Părțile vor trata Informațiile Confidențiale obținute în derularea contractului cu deosebită
atenție și li se interzice, folosirea lor în alte scopuri decât cele rezultate din implementarea
prezentului Contract. Este interzisă copierea, reproducerea sau păstrarea lor în orice formă sau
format după terminarea prezentului Contract.
11.6 Prestatorul va șterge toate Informațiile Confidențiale din computerele sale sau de pe orice
dispozitiv de stocare fizic sau electronic în termen maxim de 10 zile de la data expirării perioadei
de garanție a serviciilor, respectiv a serviciilor de dezvoltare pe întreaga perioadă de derulare a
Contractului.
11.7 Obligația de nedivulgare a Informațiilor Confidențiale va rămâne în vigoare și după
expirarea perioadei de garanție a serviciilor.
11.8 Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor
informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice conform prevederilor
legale aplicabile.
12. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
12.1. În cazul în care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu-și îndeplinește obligațiile asumate
prin prezentul contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului cu TVA
penalități în cuantum de 0,05% pe zi de întârziere.
12.2. În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut în prezentul
contract, atunci prestatorul este in drept sa solicite penalităţi in cuantum de 0,05% pe zi
întârziere din plata neefectuată.
12.3. Achizitorul şi Prestatorul răspund pentru faptele culpabile ale prepuşilor acestora, în
conformitate cu prevederile legale de drept comun incidente.
12.4. În cazul în care, pe perioada de derulare a contractului, Prestatorul nu îşi îndeplineşte
obligaţiile contractuale, le îndeplineşte cu întârziere sau necorespunzător, la terminarea duratei
contractului, Prestatorul va primi document constatator cu observaţii, conform art. 97 1 din HG
nr.925/2006, cu modificările si completările ulterioare.
13. MODIFICAREA, CESIONAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
13.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, prin act adiţional semnat de ambele
părţi contractante.
13.2. Nici una din părţile prezentului contract nu va putea cesiona drepturile şi obligaţiile ce
rezultă din acesta, unei terţe persoane, fără acordul prealabil, dat în scris, de către cealaltă
parte.
13.3. Prezentul contract încetează în una din următoarele situaţii:
a) expirarea duratei stipulate în contract;
b) la solicitarea Achizitorului, în cazul în care protecţia şi paza obiectivului nu se mai impune;
c) prin reziliere de către una din părţi, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate;
d) prin falimentul sau dizolvarea uneia dintre părţi, persoană juridică;
13.4. În cazul în care drepturile și obligațiile Prestatorului stabilite prin acest Contract sunt
preluate de către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal în cadrul unui proces de reorganizare, Prestatorul poate să cesioneze oricare dintre
drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, doar cu acceptul
prealabil scris din partea Achizitorului. În astfel de cazuri, Prestatorul trebuie să furnizeze
Achizitorului informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile.
13.5. Orice drept sau obligație cesionat de către Prestator fără o autorizare prealabilă din partea
Achizitorului nu este executoriu împotriva Achizitorului.
13.6. La data încetării prezentului contract, Prestatorul va returna Achizitorului toată
documentaţia şi orice alte acte sau obiecte apartinând acestuia din urmă.
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14. SUSPENDAREA ŞI REZILIEREA
14.1. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a suspenda executarea prezentului contract, în baza
notificării prealabile a prestatorului cu 15 zile, în cazul în care nu există alocare şi aprobare de
fonduri bugetare, sursa de finantare „Venituri proprii – activitate curentă” pe o anumită perioadă.
Imediat după realocarea și/sau aprobarea de fonduri bugetare, sursa de finantare „Venituri
proprii – activitate curentă”, contractul va fi reluat în baza unei notificări pe care achizitorul o va
transmite prestatorului.
14.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a
pretinde plata de daune-interese.
14.3. Oricare din părţile contractante îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral prezentul
contract în termen de 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe ce nu au putut fi prevăzute la
data încheierii prezentului contract şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel
încât îndeplinirea contractului nu ar mai fi posibilă sau ar fi contrară intereselor patrimoniale ale
părţilor.
15. PACT COMISORIU
15.1. Dacă una din părţi nu îşi va îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul contract, acesta se
consideră desfiinţat de drept, fără somaţie, punere în întârziere sau orice altă formalitate
prealabilă din partea celeilalte părţi. Aceasta din urmă poate totuşi opta între rezilierea de plin
drept a contractului şi obligarea la executare cu plata de daune interese, după caz.
16. ACCEPTANŢǍ Şi VERIFICǍRI
16.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.
16.2. Verificǎrile vor fi efectuate de cǎtre responsabilul de contract al achizitorului care va
întocmi şi semna proces verbal de acceptanţǎ pentru serviciul lunar prestat.
17. FORŢA MAJORĂ
17.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
17.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
18. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
18.1. Prestatorul şi Achizitorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură
cu îndeplinirea contractului.
18.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Prestatorul şi Achizitorul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.
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19. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
19.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
20. COMUNICĂRI
20.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
(3) Persoanele desemnate de către părți pentru derularea prezentului contract sunt:
- din partea Achizitorului: va fi desemnată prin Decizie a Directorului CNC şi va fi comunicată
ulterior PRESTATORULUI.
- din partea Prestatorului: domnul ......................, în calitate de ....................................
20.2. Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării
în scris a primirii comunicării.
21. AMENDAMENTE
21.1. Prestatorul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru
Achizitorului, conform regulilor și/sau codului de conduită al domeniului său de activitate precum
și cu discreția necesară.
21.2. Achizitorul și Personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării
Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea
Contractului.
21.3. Prestatorul va depune eforturi rezonabile pentru reluarea în cel mai scurt timp a executării
obligaţiilor sale asumate în baza contractului.
21.4. Termenele de execuţie convenite de părţi în prezentul contract vor fi modificate
corespunzător cu o perioadă egală cu cea a suspendării determinată de cauzele prevăzute la
art. 14.1, până la reluarea de către Prestator a executării obligaţiilor asumate în prezentul
contract.
22. CONFLICTUL DE INTERESE
22.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar
putea compromite executarea obiectivă și imparțială a contractului.
22.2. Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și
poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul
său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu, nu se află într-o
situație care ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul va înlocui, în 5 zile și fără vreo
compensație din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat care se
regăsește într-o astfel de situație.
22.3. Prestatorul trebuie să evite orice contact care ar putea sa-i compromită independența sa
ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat. În cazul în care prestatorul nu-și menține
independența, achizitorul, fără afectarea dreptului acesteia de a obține repararea prejudiciului
ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin
drept și cu efect imediat a contractului, în condițiile prevăzute în prezentul contract.
22.4. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea
de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii Contractului, cu persoanele care au fost
implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în
cadrul procedurii de atribuire ori angajați/foști angajați Achizitorului cu care acesta a încetat
relațiile contractuale ulterior atribuirii Contractului, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12
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luni de la încheierea Contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului
respectiv.
23. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
23.1. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu contractul de prestare
servicii, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecție
datelor cu caracter personal, respectiv cu Regulamentul nr. 679/2016, precum și cu orice
norme general obligatorii adoptate în legătură cu protecția datelor cu caracter personal.
23.2. Fiecare Parte în măsura în care va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal
privind angajații sau reprezentanții săi în scopul executării contractul ui de prestare servicii, se
va asigura că va divulga numai informațiile necesare acestui scop. După caz, în conformitate
cu prevederile art.7 din RGPD nr.679/2016, fiecare Parte contractantă se asigură să obțină
consimțământul angajaților ale căror date sunt prelucrate și divulgate celeilalte Părți în scopul
executării contractului.
23.3. (1) Fiecare Parte va solicita celeilalte Părți numai datele cu caracter personal
necesare executării contractului de prestare servicii în conformitate cu prevederile art.5 din
Regulamentul nr. 679/2016 și în măsura în care există alt scop pentru care solicită datele cu
caracter personal, va justifica această solicitare furnizând informațiile impuse de legislația
aplicabilă, respectiv de art. 13–14 din Regulamentul nr. 679/2016 și/ sau de orice articol
sau normă care înlocuiește sau completează aceste prevederi.
(2) Datele cu caracter personal prelucrate în scopul executării prezentului contract pot
fi comunicate terților abilitați prin lege inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor
sau altor autorități publice, în condițiile legii.
23.4. Fiecare Parte care divulgă date personale ale angajaților/reprezentanților săi se asigură
că a furnizat acestora informațiile prevăzute la art. 13–14 din Regulamentul nr. 679/2016
și/sau de orice articol sau normă care înlocuiește sau completează aceste prevederi.
23.5.Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință ș i convin ca fiecare Parte să
determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal în legătură cu contractul, acționând ca un operator în sensul art.4 pct.7 al
Regulamentul nr. 679/2016 .
23.6. Fiecare Parte își asumă în mod independent responsabilitatea privind prelucrarea datelor
cu caracter personal. Încălcarea de către o Parte a prevederilor prezentului contract precum
și a dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016 și a prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 și
a normelor general obligatorii adoptate în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, nu
poate fi apreciată ca oricare încălcare comună și nu poate genera răspunderea solidară față
de persoana sau autoritatea care constată această încălcare.
23.7. Părțile garantează exercitarea drepturilor persoanei vizate prevăzute la art. 16–21 din
Regulamentul nr. 679/2016 în condițiile legislației de drept intern și dispun toate măsurile
necesare pentru asigurarea aplicării dispozițiilor art.15 din Regulamentul nr. 679/2016.
23.8. Părțile se vor informa reciproc de îndată cu privire la primirea unei solicitări formulate
în exercitarea drepturilor persoanelor vizate în temeiul art. 16-21 din Regulamentul nr.
679/2016 cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în baza prezentului contract.
23.9. Datele cu caracter personal vor fi păstrate de către Prestator până la data încetării
contractului, iar de către Achizitor pe o perioadă de 5 ani de la data încetării contractul ui,
conform art. 217 alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare.
24. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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Pǎrţile au înţeles sǎ încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare, din care un exemplar
pentru achizitor şi un exemplar pentru prestator.
ACHIZITOR,
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PRESTATOR,
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