
ACORD - CADRU DE SERVICII 
nr. data ----- -------

1. Preambul 

În temeiul prevederil or Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice ş i ale Hotărârii de Guvern 

nr.395/20 I 6 pentru aprobarea Normelor metodologice de ap licare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/20 16 privind ach iziţii le publice. s-a 

încheiat prezentul Acord Cadru 

între 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN „ Dr. Constantin Gorgos ,, , cu sediul în b-dul. Pict. 

icolae Grigorescu nr. 41 , sector 3, cod 030442, Bucureşti , telefon 021.341.20.31 fax 021.341.20.35. 

cod fiscal I 4908162, cont trezorerie RO45TREZ24F660601 200 I 30X, deschis la Trezorerie sector 3 , 

reprezentată prin Ec. Mariana Valy BESOIU, Manager , in calitate de Promitent-achizitor , pe de o 

parte 

şi 

S.C. ______ S.R.L. cu sed iul in _ _ _______ ,str ______ nr. ___ , sector 

_ _ , , telefon fax , număr de înmatricularela Oficiul Registrului 

Comertului cod fiscal _____ cont. 

_ ___ _ _ _ _ _ ___ _ deschis la _ _ _ _ __ reprezentată prin 

avand , funcţia de _____ _ _ , în calitate de promitent-prestator, pe de a ltă parte 

a intervenit prezentul acord-cadru. în condiţiile în care părţi le promitente rămân nesch imbate pe toata 

durata de desfăşurare. 

2. DEFINIŢII 

2.1. În prezentul acord cadru următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

- acord-cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante ş i unul 

ori mai mulţi operatori econom ici care are ca obiect stabi lirea termenilor ş i condiţiilor care guvernează 

contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă. în special în ceea ce 

priveşte preţul şi, după caz, cantităţi le avute în vedere; 

- contract de achiziţie publică de servicii - contractul de achiziţie publică care are ca obiect prestarea de 

servicii, altele decât cele care fac obictu l unui contract de ach iziţie publică de lucrăr i ; 

- promitentul - ach izitor şi promitentul/ ii - prestatori - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite 

în prezentul acord cadru; 



- preţul acordului cadru - preţul p lătibil promitentului-prestator de către promitentul-achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală ş i corespunzătoare a tuturor obl igaţiilor asumate prin 

contract; 

- standarde - standardele, reglementari le tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini 

si in propunerea tehnica: 

- forţa majoră - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil şi inevitabil, care opreşte 

să fie executate obligaţiile ce le revin părţilor. potrivit prezentului contract şi este constatat de o 

autori tate competentă ; 

- prin confl ict de interese se înţelege orice situaţie în care membri i personalu lui autori tăţii contractante 

sau ai unui furnizor de serv icii de ach iziţie 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 imparţia l itatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribui re; 

- penal itate contractuală-despăgubirea stabi l ită în acordul-cadru, plăt ibi lă de către una din părţi le 

contractante către cealaltă parte. în caz de neîndepl inire. îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere 

a obl iga ţii lor din contract(majorări de întârziere ş i/sau daune-interese); 

- Zi-zi calendaristica cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare 

3. Scopul acordului cadru 
3. 1. Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţ i ilor esenţiale care vor guverna 

contractele de prestare servicii ce urmează să fie atribuite pe durata derulării prezentu lui acord cadru. 

3.2. Contractele ce urmează să fie atribu ite au ca obiect servicii prestate de laboratoare medicale - cod 

CPV 85145000-7 aşa cum sunt descrise prin caietul de sarcini. 

3.3. În conformitate cu prevederile art. 109 al in (2) lit a) din HG 395/20 16, oferta tehnică depusă de 

promitentul prestator la procedura de atribuire rămâne nemodificată pe perioada de derulare a acordului 

cadru. 

4.0biectul acordului cadru 
4.1. Obiectul acordului-cadru constă în servicii prestate de laboratoare medicale - cod CPV 85145000-

7 în baza contractel or subsecvente ale acordului cadru. 

5.Durata acordului-cadru 
5.1. Durata prezentu lui acord-cadru este de 24 luni, începând de la data de ____ ___ _ 

5.2. Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de _ ___ ______ _ _ 

5.2. 1. Durata prezentului acord cadru este de 24 de luni de la semnarea de către părţile 

contractante.Contracte le subsecvente se vor încheia în funcţie de nece ităţile au tor ităţi i contractante, pe 

toata perioada de va labil itate a acordului cadru. 

6.Documentele acordului cadru 
6.1 - Documentele acordului - cadru sunt: 

a) Caiet de sarcini (Anexa I) 



b) Propunere tehnică (Anexa 2) 

c) Propunere financiară (Anexa 3) 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 

ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare - Anexa I 

b) propunerea tehnică - Anexa 2 şi propunerea financiară-Anexa 3, inclusiv clarificările din perioada de 

evaluare 

c) acordul de asociere, dacă este cazul. 

d)angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazu l 

e) contractele subsecvente 

6.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru se constată faptu l că anumite elemente 

ale propunerii tehnice sunt inferioare cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, preva lează prevederile 

caietu lui de sarcin i. 

7. AME DAMENTE 

7.1.Părţ ile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractulu i. de a conven i modificarea 

clauze lor contractului, prin act adiţiona l , în condiţii le prevăzute de legislaţia în vigoare şi în 

conformitate cu art. 22 1 din Legea 98/2016. 

7.2. Fără a aduce atingere dispoziţi ilor dreptulu i comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului 

autorităţ ii contractante de a sol ici ta constatarea nu I ităţi i absolute acestuia în conformitate cu dispoziţii le 

dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa uni lateral acordul-cadru în perioada 

de valabilitate a acestuia, în cazul mod ificării contractului în alte cond iţii decât ce le prevăzute de 

prevederi le legale în vigoare. 

8. OBLIGAŢIILE PROMITE TILOR PRESTATORI 

8.1. Promitentul Prestator se obligă ca în baza contracte lor subsecvente încheiate cu Promitentul 

Achizi tor, să presteze servicii de laboratoare medicale - CPV 85145000-7 în cond iţii le convenite în 

prezentu I acord-cadru. 

8.2. Promitentul - Prestator se obl igă ca serv iciile prestate să respecte toate clauzele prevăzute în 

prezentul acord-cadru şi anexele sale - parte i ntegrantă a acordului cadru. 

8.3 În cazul în care Promitentul - Prestator nu respectă ob ligaţi il e asumate prin prezentul acord-cadru, 

Promitentul- Achizitor are dreptu l de a considera că Promitentul - Prestator nu are capacitatea de a 

răspunde solicitărilor Promitentu lui - Achizitor. 

8.4. Promitentul - Prestator e te răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 

prestare utilizate, cât ş i de calificarea personalului folosit pe toată durata acordului cadru. 

8.5. Promitentul - Prestator îş i asuma ca obligaţ ie principala fata de autoritatea contractantă prestarea 

servici ilor, astfe l cum a fost prevăzut în acordul -cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solic ita 

acest lucru. 

8.6. Promitentul - Prestator se obligă să despăgubească achizitoru l împotriva oricăror: 



8.6.1. Reclamaţ i i şi acţiuni în just i ţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate inte lectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 

fo losite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, ş i 

8.6.2. Daune-interese, costuri, taxe ş i cheltuieli de or ice natură aferente. cu excepţia situaţie i în care o 

astfe l de încălcare rezu l tă din respectarea caietului de sarc ini întocmit de către Promitentul- achizi tor. 

8.7 Prom itent-Prestator are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obl igaţiile sale asumate prin 

prezentul acord-cadru. 

8.8 Promitent-Prestator se obligă să declare subcontractanţii propuşi la încheierea acordului-cadru.În 

măsura în care ex istă subcontractanţi propuşi, se vor aplica dispozi ţii l e capitolului V-secţ iunea 1-

Subcontractarea din Legea nr.98/20 16 şi prevederile capitolului IV, secţiunea 1-Subcontractarea din 

HG nr.395/2016. 

8.9 Promitentul -Prestator se obligă să răspundă solicitări i Promitent-Achizi torului de a încheia un 

contract subsecvent. Dacă acesta declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării sau întrerupe 

prestarea servici i lor pe o perioadă mai mare de 30 de zile, Promitentul-Prestator va suferi consecinţe le 

prevăzute în acordu l-cadru pentru neîndeplinirea obligaţiilor în sarc ina sa, după cum urmează: 

8.9.1. În situaţia în care Promitent-Prestatorul clasat pe primul loc nu are capacitatea de a răspunde 
solic itării Promitent-Achizitorului şi acesta din urmă este nevoit să încheie contractul subsecvent cu 

următorul clasat, Promitent-Prestatorul în culpă, datorează daune-interese egale cu I 0% din valoarea 

contractu lui subsecvent în cauză. 

8.9.2. În cazul în care nic iunul dintre Promitent-Prestatori nu poate presta servici il ie ce fac obiectul 

unui contract subsecvent pe care Promitent-Achizitorul intenţi onează să-l încheie, fiecare Promitent

Prestator va datora Promitent - Achizitorului, daune-interese în cuantum de 10% din valoarea 

contractului subsecvent în cauză. 

8.9.3. Daunele-interese datorate de către Promitent-Prestator vor fi plăt i te în termen de maxim 30 de 

zile de la data înşt iinţării primite din partea Promitent-Achizitorului . 

9.0bligaţiile promitentului-achizitor 

9.1. Promitentul - Achizitor se obligă în baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului -

Prestator, să achiz iţioneze în condiţiile convenite în prezentu l acord cadru. 

9.2. Promitentul - Achizitor se obligă să plătească pretul servici ilor prestate către Promitentul-Prestator 

în termenele convenite prin contractele subsecvente care vor fi încheiate. 

9.3. Promitentul - Achizitor se obligă să nu i niţ ieze, pe durata prezentului acord cadru o nouă procedură 

de atribuire, cu excep\ia cazului în care Promitentul-Achizitor transmite Promitentulu i-Prestator o 

sol icitare pentru încheierea unui contract subsecvent ş i acesta refuză semnarea contractu lui subsecvent 

sau declară că nu are capacitatea de a răspunde sol ic itări i din propria sa culpă sau întrerupe prestarea 

acestora pe o perioadă mai mare de 30 de zi le. 



IO.Preţul unitar al serviciilor 
10.l. Tariful unitar al servicii lor, este de lei pe cantitatea minima prevazuta si de - - -----
--- - - --- - lei pe cantitatea maxima prevazuta 

10.2. Preţuri le maxime ofertate rămân ferme pe toată perioada de derulare a acordu lui cadru, fără a 
exista posibil itatea depăş i r i i acestora. 

10.3. Cantitatea prev izionată a serviciilor ce urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente este 
prevăzută în Anexa I, la prezentul acord-cadru. 

11. Cantitatea previzionată 
11.1. Cantitatea previzionată de servic ii ce vor fi prestate în baza contractelor subsecvente este 1n 
conformitate cu anexa I la prezentul acord cadru. 

12.Ajustarea preţului 
12.J. Pentru servicii le ce fac obiectul prezentului acord cadru şi care vor fi prestate de către 

Promitentul- Prestator, plăţile datorate de către Promitentul- Achizitor sunt cele stabilite în Propunerea 
financiară a prom itentului prestator, anexă la prezentul contract. 

12.2. Preţurile rămân fe rme ş i nu se mod ifică pe toată durata prezentului acord cadru. 

13. CONFLICTUL DE INTERESE 

13.1. Promitentul - Prestator va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice 
s i tuaţie de confl ict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea execută rii contracte lor 
subsecvente ce vor fi încheiate în baza prezentul ui acord cadru, în mod obiectiv ş i i mparţial. 

13.2. (1 ) Promitentul-Prestator ga rantează că vor înlocui, imediat ş i fără nici un fel de compensa ţie din 
partea Promitent-Achizitorului , orice membru al personalului său care se află într-o astfel de si t uaţie de 
confl ict de interese şi va notifica în termen de 5 zile despre această situaţie. în scris. Promitentu l
Ach izitor. 

13.2.(2) În situaţia în care Promitentul-Prestator cu care s-au încheiat contracte subsecvente în baza 
prezentului acord-cadru se află în situaţ ie de confl ict de interese sau într-o situaţ ie ca re, deşi nu este 
considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executări i contractelor subsecvente ş i nu 
noti fică Promitent - Achizitoru l conform art. 12.2. alin. (I) asupra situaţiei apărute,aceasta dă dreptul 
Promi tent - Achizitoru lui de a rezi lia contractul subsecvent, fără obligatia not ificări i formale a 
Prom itentu I u i - Prestator. 

14. COMU ICĂRI 

14.1.- (I) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndepl inirea prezentului acord cadru, trebuie să fie 
transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 



14.2. Comunicări le între părţi se pot face şi prin telefon. fax sau e-mail, cu condiţ ia confirmării în scris 

a primirii comunicării. 

14.3. Prezentul acord cadru poate fi modificat prin acordul scris al Promitent-Achizitorului şt al 
Promitenţului-Prestator, în condiţiile legislaţiei în vigoare. 

15. SOLUŢIO AREA LITIGIILOR 

14.1. Părţile contractante vor depune toate eforturi le pentru a rezol va pe cale amiabi lă, prin tratati ve 
directe, orice neînţe legere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
acordului-cadru. 

15.2. In termen de maxim 15 de zile de la apari ţia unei dispute, pă rţil e se vor notifica reciproc în scris 
asupra poziţiilor adoptate, precum şi cu privire la soluţiile propuse pentru rezolvarea dispute i 
respective. In cazul în care vor considera necesar, părţi le se pot întâlni în scopul soluţionării disputei. 
Fiecare parte are obli gaţia de a răspunde în termen de I O zile de la cererea transm isă de ceala l tă parte 
referitor la soluţionarea pe cale amiabilă a disputei. 

15.3. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, părţi l e nu reuşesc să rezo lve în mod 
amiabil o divergenţă referitoare la acordul-cadru, fieca re parte poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţe le judecătoreşti competente, potrivit dispoziţ ii lor legale în vigoare 

16. ÎNCETAREA ACORDULUI- CADRU 

16.1. (I) Prezentul acord cadru încetează de drept:- prin ajungerea la termen 

(2)Acordul cadru poate înceta şi în următoare le cazuri: 

- prin acordul de voinţă al păt1ilor; 

- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplini ri i în mod necorespunzător a 
obligaţiilor asumate prin prezentul acord - cadru de către ceala ltă parte, cu notificare prea labi lă de I O 
zile a părţii în culpă. 

16.2 Fără a aduce atingere dispoz iţiilor dreptu lui comun privind încetarea acordului-cadru sau 
dreptului autorităţi i contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu 
dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru 
în peri oada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) contractantul se află, Ia momentul atribuirii contractului , în una dintre s it uaţi ile care ar fi determinat 
exc luderea sa din procedura de atribuire potrivit art. I 64- I 67 din Legea nr.98/2016 privind achiziţii le 

publice; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atri buit Promitent-Prestatorului respectiv, având în vedere o 
încălcare gravă a obli gaţii lor care rezultă din legi slaţi a europeană relevan tă şi care a fost constatată 

printr-o decizie a Curţi i de Justiţi e a Uniunii Europene. 

c) în cazul modificăr i i contractului în alte cond i ţi i decât cele prevăzute de prevederile legale în 
vigoare. 



17. LEGEA APLICABILĂ SI LIMBA ACORDULUI CADRU 

17.l. Legea care guvernează acest acord cadru şi în conform itate cu care acesta este interpretat este 

legea română. 

18. PROTECTIA DA TELOR CU CARACTER PERSONAL 

18. I. În temeiul ş i/sau în l egătură cu acest Contract, anumite date cu caracter personal ale 
persoanelor fi zice care au calitatea de reprezentanţi , persoane de contact, angajaţi ai Părţilor 

(denumite în continuare „Persoanele vizate") sunt sau vor fi puse la dispoz i ţia Părţilor fie în cuprinsul 
acestui Contract, fie prin transmitere ulterioară între Părţi. Astfel, vor putea fi prelucrate (inclusiv prin 
colectare, stocare şi uti I izare) următoarele categorii de date cu caracter personal ale Persoanelor 
vizate: nume, prenume, număr de telefon, adresă de emai I, semnătura, funcţia, în legătură cu 
reprezentanţii sau persoanele de contact ale celeilalte Părţi. Aceste date vor putea fi colectate fie de la 
cea laltă Parte, fie di rect de la Persoanele vizate. 
18.2. Fiecare Parte se obligă să pre lucreze datele personale ale Persoanelor vizate doar în scopul 
stab ilirii, derulării, monitori zării ş i ţinerii evidenţe i relaţii lor de afaceri dintre ele desfăşurate in 
temeiu l Contractulu i şi este răspunzătoare faţă de ceala ltă Parte pentru orice prejudic iu cauzat ca 
urmare a unei încălcări de către aceasta a dispoziţiilor Regulamentului general privind protecţ ia 

datelor, a leg i s l aţ i e i române în domeni u, precum ş i a prezentului Acord. 
18.3. Pentru a asigura in formarea la timp, transparentă şi relevantă a Persoanelor vizate, conform 
cerinţelor legis l aţie i aplicab ile în domeniu, fiecare Parte va întocmi ş i va fi răspunzătoare pentru 
conţinu tu l propriei sale note de informare cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal pe 
care o desfăşoară în legătură cu Persoanele vizate ale celeilalte Părţi , precum si pentru orice prejudicii 
cauzate (inclusiv sancţiuni aplicate) ca urmare a neîndeplinirii, total sau parţial, a acestei ob l igaţii 

care-i revine. Totodată, pentru faci litarea procesului de comunicare cu Persoanele vizate, fiecare Parte 
se obligă să comunice către Persoanele sale vizate nota de informare a celeilalte Părţi în numele 
acestei Părţi în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la momentul primirii respecti vei note de 
informare de la cealaltă Parte, ş i să furn izeze celeilalte Părţi în scris de îndată dovada comunicării. 

Părţile îş i vor comunica reciproc notele de informare pentru Persoanele lor vizate în cel mult 30 
(treizeci) de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Acord. 
18.4. Date le cu caracter personal prelucrate de fiecare Parte trebuie să fi e exacte, complete ş i 

actuale. În acest scop, fi ecare Pa1te o va informa pe cealaltă Parte de îndată în cazul în care Persoane le 
vizate i-au comunicat orice modificare a datelor cu caracter personal prelucrate conform prezentu lu i 
Acord. 
18.5. Partile se obligă reciproc să implementeze, să menţină ş i să opereze măsur i tehnice ş i 

organizatorice suficiente ş i adecvate care să îndeplinească cerinţele legislaţ i e i aplicabile privind 
protecţia datelor cu caracter persona l pentru a asigura securitatea, confidenţi alitatea, disponibilitatea ş i 

integritatea datelor cu caracter personal şi protejarea lor împotriva prelucrării (inclusiv uti l izări i) 

neautorizate sau nelegale ş i împotriva pierderii accidentale, distrugerii şi/sau deteriorării lor; la 
cererea în scris a celei lalte Părţi , fi ecare Parte va prezenta dovezi ale respectării în concret ş i 

corespunzător a acestor obligaţii. 
18.6. Fiecare Parte se obligă să notifice în scris, imediat sau în ce l mult 24 de ore, pe ceala l tă Parte, 
cu privire la orice plângere şi /sau cerere care se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal ale 



Persoanelor sale vizate, sau la respectarea legis l aţie i in vigoa re sau a i nstrucţiunilor celeilalte Părţ i în 
această materie, ori, dupa caz, sau cu privire la orice incident de securi tate pri vi nd aceste date. 
18.7. Oricind pe parcursul derularii raporturi lor lor de afaceri în temeiu l ş i /sau în l egătură cu acest 
Contract, fieca re dintre Părţi, la sol ici tarea celei I alte Parti ş i/sau a Persoanelor vizate, precum ş i la 
încetarea raporturilor de afaceri în temeiul ş i/sau în legătură cu acest Acord, în termen de 15 
(cincisprezece) zile calendaristice de la solicitare, respectiv încetarea raporturi lor de afaceri, fiecare 
Parte se obligă să şteargă datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate ale celeilalte Părţi , cu 
exceptia cazurilor în care este îndreptăţită să stocheze ş i/sau să prelucreze în continuare aceste date, 
total/parţial, în baza unei prevederi legale, a unui interes legitim, ş i/sau în cazul în care a obţinut în 
mod legal consimţământul vreuneia di ntre Persoanele vizate ale celeilalte Părţi. La solicitarea 
oricăreia dintre Părţi sau a unei Persoane vizate a acestei Părţi , cealaltă Parte va transmite în scris 
dovada respectarii obligaţilor prevazute în prezentul articol, ş i/sau motivele pentru care este 
îndreptăţită să stocheze ş i/sau să prelucreze în continuare datele personale respective. 
18.8. La sol icitarea oricăreia dintre Părţi sau a unei Persoane vizate a acestei Părţi, cealaltă Parte va 
transmite în scris dovada respectarii ob liga ţilor prevazute în prezentul Acord, şi/sau motive le pentru 
care este îndreptăţită să stocheze şi/sau să prelucreze în continuare datele personale respective. 
18.9. Părţle se obligă să-şi ofere, cu ce leritate, în mod rezonabil ş i cu bună-credinţă, asistenţă şi 

cooperare reciprocă la solicitarea oricăre ia dintre acestea în vederea respectarii obligaţ iilo r lor în ceea 
ce priveşte datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate în conformitate cu l eg i s laţia ap l icabilă 

privind protecţia acestor date. 
18.10. În contextu l îndeplinirii obligaţiilor menţionate în acest Acord, datele cu caracter personal ale 
Persoanelor vizate vor putea fi transferate în străinătate, către state din Uniunea Europeană (,.UE'"), 
Spaţiul Economic European (,,SEE'"), ori din afara UE sau a SEE. Orice transfer de date cu caracter 
personal rea li zat de oricare din Părţi va respecta cerinţe le legale prevăzute în l egi s l aţia aplicabilă, 

incluzând Regulamentul UE nr. 679/20 16. 
18.11. În cazul ş i în măsura în care oricare dintre Părţi va acţiona, în calitate de persoană 
împutern icită pentru ceala ltă Parte, în legătură cu date cu caracter personal pre lucrate în temeiu l ş i/sau 

în legătură cu Contractul, Părţi l e se obligă să încheie un acord de prelucrare a datelor în confo rmitate 
cu prevederile Art. 28 din Regulamentul general privind protecţ ia datelor sau orice prevedere legală 

subsecventă ech i va lentă a acestu ia, pentru a asigura conformitatea cu cerinţele legale aplicabile cu 
privire la o astfel de pre lucrare de date cu caracter personal. 

19. DISPOZIŢII FINALE 

19.1. - Prezentul acord-cadru a fost încheiat în 3 exemplare originale, două pentru promitent- achizitor 
şi unul pentru prom itent - prestator. 

20. DISPOZIŢII FINALE 

20.1. - Prezentul acord-cadru a fost încheiat în 2 exemplare originale, cate unul pentru fi ecare parte. 

PROMITENT- ACHIZITOR PROMITENT -PRESTA TOR 



FORMULARE 

Formular nr. 10 A 

Operator economic 

(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către .. ... .................................................... ... ....... . 
(denumirea autorităţii organizatoare şi adresa completă) 

Domnilor, 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţi i , reprezentanţi ai prestatorului 

(denumirea/numele ofertantului), 
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţe le cuprinse în documentaţia mai sus 
menţionată, să prestam _____________ ______ __ ( denumirea 
servici ilor), pentru suma de _____________ (suma în litere ş i în cifre, precum ş i 

moneda ofertei), plătibilă după prestarea serviciilor , la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată 
în valoare de ________ (suma în litere şi în cifre.) Pretul/buc. este de 
.. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. ........ .... la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare 
de .. ... .................... .. ............... . 

2. e angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile 
în graficul de timp anexat sau conform termenului de livrare stabilit de autoritatea organizatoare. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ zile, (durata 
în litere şi cifre), respectiv până la data de _________ (ziua/luna/anul), şi ea va 
rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabi litate. 

4. Precizăm că: 

I_I depunem ofertă alternativă, ale căre i detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă" ; 

I_I nu depunem ofertă alternativă. 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare . ) 

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, 
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de 
atribuire. 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofe11ă 
pe care o puteţi primi. 

Data I I - - ------- -

___________ _ _ , (semnătură), în calitate de 
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
(denumirea/numele operatorului economic 

________ _ , legal 



Anexa la Contractul la se completai nr. la se completai/ la se completai 
ACORD DE PRELUCRARE SI PROTECŢIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

I. Preamb ul 
A vând in vedere că: 

• Între Spita lul de Psihiatrie Titan „Dr.Constantin Gorgos", cu sediul în Bucureşti, B-dul. Pictor N. Grigorescu 
nr.4 I, sector 3, telefon 02 1.341.20.3 I, Fax: 02 1.34 1.20.35, email office@spitalulgorgos.ro, reprezentat prin Dna. Ec. 
Besoiu Mariana- Valy, în calitate de Manager, Responsabi l pentru proteqia datelor cu caracter persona l: 
miruna.bombescu@mblawyer.ro (,,Beneficiarul") şi [a se completa] (,,Prestatorul") a fost încheiat contractul de 
prestări servicii nr. [a se completa] din data de [a se completa] (,,Contractul") prin care Prestatorul presteaza servicii 
de efectuare analize medicale în laboratoarele Prestatorului solicitate de Beneficiar pentru pacienţii acestuia 

(,,Servici i le") catre Beneficiar. 

• În scopul prestăr i i Serviciilor, Prestatorul prelucrează date cu caracter personal privind persoane fizice , pac ienţi ai 
Spitalulu i, pe care le primeşte din panea Beneficiarulu i (,,Date/le cu caracter personal"), urmând astfel a prelucra strict 
datele menţionate în prezentul Acord pentru efectuarea exclusiv a anal izelor medicale sol icitate de Beneficiar (pe baza 
probelor de laborator ale pacienţilor furnizate de Beneficiar) şi a comunica rezu ltatele anal izelor conform 
instrucţiunilor şi în modalităţile comunicate de Beneficiar, orice analize eventuale analize suplimentare solicitate de 

pacient nefăcând obiectul prezentului Acord; 

• Prin acest Acord Părţile doresc să completeze prevederile Contractului cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter 
personal conform legislaţiei aplicabile, inclusiv dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European 
ş i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentu l general 
privind proteqia datelor), cu modificările şi completările ulterioare (,, Regulamentul UE nr. 679/20 I 6"); 

• Părţile au convenit încheierea prezentului Acord pentru a stabili termenii ş i condiţiile necesare pentru a oferi garanţii 
adecvate protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, în special a dreptului lor la viaţă intimă. 

familială şi privată, în legătură cu transferul Datelor cu caracter personal de la Beneficiar către Prestator şi cu 
prelucrarea Datelor cu caracter personal de catre Prestator pe seama Beneficiarului, 

Partile agreeaza urmatoarele clauze contractuale privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal, pe care Panile se 

obliga sa le respecte intocmai. 
2. Definiţii 

2.1. Date cu caracter personal înseamnă orice date care pot conduce la identificarea unei persoane fizice, fie direct, fie 
prin corelare între acestea, ca de exemplu: nume, prenume, fotografie, virsta, sex, naţiona li tate, etnie, adresa de 

domiciliu/resedinţa, adresa de e-mail, adresa IP, ocupaţi , venit , cont bancar, orientare politica, religie, semnătura, etc. 
2.2. Catego rii speciale de date cu caracter personal înseamnă categoriile de date date privind starea de sănătate, date 

despre viaţa sexuală, date referitoare la rasă, etnie, orientare politică, religie, convingeri filozofice ş i/sau de natură 
similară, apanenenţa sindicală, codul numeric personal sau un al t cod ori numar avind o funcţie de identificare cu 
aplicabilitate genera l ă ; 

2.3. Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra 
seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, 

înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, uti I izarea, 
divulgarea prin transmitere, diseminarea şi/sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, al inierea sau combinarea, 
restricţ ionarea, ştergerea sau distrugerea; 

2.4. Operator/ul înseamnă persoana fizică sau juridi că, autoritatea/instituţia publ ică, agen ţia, entitatea sau altă persoană 
sau organ ism care, singur sau împreună cu altele, stab i leşte scopuri le şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 
personal; 

2.5. Persoana vizata înseamnă persoana fizică ale carei date cu caracter persona l sunt prelucrate; 
2.6. Împuternicit/ul înseamnă persoana fizică sau jurid ică, agen ţia, au toritatea/ i nst i tuţia publică, ent itatea sau orice altă 

persoană/organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului 

2.7. Destin ata r înseamnă persoana fizică căreia îi sunt divulgate date cu caracter personal, aflată într-o relaţie de angajare 
sau colaborare cu Importatorul de date; 
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2.8. Auto ritatea de Supraveghere înseamnă o autoritate independentă institu ită într-un stat membru al Uniunii Europene. 
responsabilă cu monitorizarea aplicării reglementărilor legale în domeniul proteeţiei datelor cu caracter personal al 
persoanelor fizice, inclusiv Regulamentul UE nr. 679/20 I 6; 

2.9. SEE înseamna Spaţ i ul Economic European (incluzind statele membre ale Uniunii Europene şi Islanda, orvegia ş i 

Liechtenstein); 
2. 10. Contractul înseamnă Contractul de prestări servicii nr. [a se completa] din data de [a se completa] mai sus-

menţionat, încheiat între Prestator ş i Benefici ar; 
2.11 . Parte/a înseamnă oricare dintre Prestator sau Beneficiar, denumite colecti v Părţi/ l e. 

3. Clauze generale 

3 .1. Părţile au cunoştinţă de dispoziţi il e legale aplicabile privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice şi privind libera circulaţie a acestor date (incluzând Regulamentu l 
UE nr. 679/20 I 6), şi se obligă să le respecte întocmai. Părţile sunt de acord că orice prelucrare de date cu caracter 

personal furnizate şi utilizate pentru executarea Contractului se va face doar în termenii şi condiţii le prevăzute de 
legislaţia apl icabilă în domeniu. 

3.2. Beneficiarul este singurul Operator în legatură cu Datele cu caracter personal transm ise de Beneficiar Prestatorului în 
scopul prestării Servicii lor ce fac obiectul Contractului, Prestatorul fiind Împuternicit cu privire la aceste Date cu 

caracter personal. 
3.3. Părţile se ob l igă în mod expres să pregătească, să implementeze, să menţină şi să mod ifice, în deplină cooperare ş i cu 

bună-credinţă, oricare şi toate procedurile, notele de informare, acordurile/contractele, registrele de evidenţă a 
Prelucrărilor Datelor cu caracter personal cerute conform dispoziţiilor legale aplicabile, ţinând cont şi de instrueţiun i le 

ş i recomandările obligatorii ale Autorităţilor de Supraveghere competente raportat la Prelucrarea fiecăreia dintre Părţi, 

de opiniile grupurilor profesionale de lucru naţionale ş i ale Uniunii Europene. precum şi de bunele practici şi 

jurisprudenţa în materie. 
4. Prelucrarea Datelo r cu caracter personal comunicate de catre Beneficiar Prestato rului, sa u Ia care Prestatorul 

are acces din partea Beneficiarului în scopul prestă rii Serviciilor obiect a l Contractului 

4.1. Instrucţiunile Be nefic iarului 

4.1.1. Prestatorul va prelucra Date cu caracter personal în legătură cu Servici ile excl us iv în numele Beneficiarului ş i în 
conformitate cu in strucţiunile acestuia. În consec i nţă, Prestatorul acţionează ca Persoană împuternicită de Beneficiar 
în calitate de Operator în legătură cu Serviciile prestate pentru Beneficiar. 

4.1.2. În calitatea sa de Persoană împuternicită de Operator, conform Art. 28 alin. (3) din Regulamentul UE nr. 679/20 I 6. 
scopul prelucrării Datelor cu caracter personal de către Prestator este furnizarea Servicii lor conform Contractu lui. 
Tipurile de Date cu caracter personal şi categoriile de Persoane vizate în contextul acestei prelucrări de către Prestator 
în calitate de Persoană împuternic i tă de Operator, sunt detaliate în Anexa nr. I ("Detal ii cu privire la prelucrarea 
Datelor cu caracter personal") la prezentul Acord. 

4. 1.3. Beneficiarul autorizează Prestatorul să prelucreze doar datele cu caracter personal necesare pentru prestarea 
Serviciilor din Contract ş i care sunt menţionate în prezentul Acord. Prestatorul va putea fi obligat să execute 
instrucţi uni suplimentare sau alternat ive conform legilor aplicabile, la solicitarea scrisă a Beneficiarului. 

4.1.4. Prestatorul declară şi garantează că Datele cu caracter personal solicitate de la Beneficiar sunt strict necesare pentru ca 
Prestatorul să poată furniza corespunzător Serviciile ce fac obiectul Contractului dintre Părţi. 

4.1.5. Astfel, având în vedere obiectul Contractului, Prestatorul se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal primite de 

la Beneficiar, sau la care a avut acces din partea Beneficiaru lui , doar în scopul şi în măsura necesară îndeplinirii 
obligaţiilor sale din Contract ş i din legile aplicabile, 

4. 1.6. Beneficiarul, la alegerea sa, va putea solicita de la Prestator: 

a) săi se restituie toate Datele cu caracter personal primite sau accesate de la Beneficiar, prin transfer securizat, 
sau să şteargă aceste Date cu caracter personal, şi să dovedească Beneficiarului realizarea efectivă a acestor 
operaţiuni; ş i/sau 

b) să şteargă/să asigure ştergerea tuturor copiilor existente ale Datelor cu caracter personal prelucrate ca 
Împuternicit, ş i să dovedească Beneficiarului realizarea efectivă a acestor operaţiuni , inclusiv prin 
comunicarea unei confirmări scrise în acest sens, semnată în mod valabil de un reprezentant al 
Beneficiarului. 

Prestatorul va executa obligaţiile menţionate la A11. 5.7. de mai sus în termen de maximum 5 (cinci) zile de la data 

sol ic itării , cu excepţia cazului în care o obl igaţie legală îl împiedica să procedeze conform prevederilor de mai sus, 
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situaţie în care le va stoca strict pe perioada existenţe i obligaţi e i legale, ulterior urmând a proceda de îndată conform 

prevederi lor Art. 5. 7. 
5. Confidenţialitatea şi securitatea prelucrării, controlul, gest iunea ş i notificarea încălcării securităţii Datelor cu 

caracter personal 
5.1. Prestatorul se va as igura că persoanele autorizate de acesta pentru a prelucra Date cu caracter personal pentru 

Beneficiar s-au angajat în mod expres să respecte con fidenţ i a l itatea acestor date, sau au obligaţia legală de respectare 
a confidenţialităţii acestor date (conform A11 . 28 al in. (3) litera (b) din Regulamentul UE nr. 679/20 16). Prestatorul nu 
va divulga Date cu caracter personal niciunui terţ fără acordu l prealab il scris al Beneficiarului, cu excepţia situaţiilor 

în care legea o impune în mod imperat iv. Fără a limita caracteru l general al prevederilor anterioare, Prestatorul poate 
divulga Date cu caracter personal primite sau accesate de la Beneficiar către terţi (inclusiv terţi subcontractanţi) strict 
în vederea prestării corespunzătoare a Serviciilor din Contract, cu respectarea stri ctă a garanţi i lor acordate şi 

obligaţiilor asumate prin prezentul Acord ş i a legi lor aplicabile. 
5.2. Prestatorul va stoca separat Datele cu Caracter personal prelucrate în numele Beneficiarului conform acestui Acord 

Contract faţă de Datele cu Caracter Personal prelucrate în numele unei oricărei alte terte persoane. 
5.3. În aplicarea prevederilor actualu lui Art. 32 din Regulamentul UE nr. 679/20 16 (precum şi a oricăre i alte dispoziţii 

legale actuale sau viitoare cu conţ i nut echivalent), Prestatorul va depune toate diligenţele necesare şi va obţine şi 

menţine toate autorizările şi certificările necesare pentru a implementa şi menţine toate măsurile tehnice ş i 

organizaţionale necesare pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător pentru riscurile prezentate de 
prelucrarea Datelor cu caracter personal în numele Beneficiarului conform acestui Acord ş i legilor aplicabile, în 
particular pentru a evita distrugerea, pierderea, modificarea/alterarea, divulgarea neautorizată sau accesul accidental 
sau ilegal, la Datele cu caracter personal ale Beneficiarului transmise, accesate, stocate sau prelucrate în orice alt mod. 

Măsurile tehnice şi organizaţionale minime necesare în acest scop. ş i nelimitative, luând în considerare în special 
natura şi scopul Prelucrării încredinţate Prestatorului conform acestui Acord sunt prevăzute în Anexa nr. 2 ( ··Masuri 

Tehnice şi Organizaţionale de Securitate minime'') la acest Acord, iar Beneficiarul are dreptul de a evalua 
implementarea acestora în concret de către Prestator, Adecvarea măsurilor sus-menţ ionate este supusă progresului 

tehnic şi dezvoltării ulterioare încheierii acestui Acord. În evaluarea nivelului corespunzător de securitate, Părţile vor 
lua în considerare în mod special riscurile prezentate de Prelucrare, în particular în cazul unei Încălcări a securităţi i 
Datelor cu caracter personal. Prestatorul va depune toate diligenţe le necesare pentru a se asigura că măsurile de 

securitate implementate au un nivel rezonabil pe toată durata Prelucrării luând în considerare legislaţia aplicabilă şi 
evoluţia tehnologiei în materie. În cazul în care Beneficiarul va dori modificări particulare ale măsurilor tehn ice şi 
organizaţionale implementate de Prestator, Părţile sunt de acord în mod expres să coopereze pentru a implementa 
aceste modificări. De asemenea, Prestatorul va informa Beneficiarul în scris de îndată când decide modificarea 
măsurilor tehnice şi organizaţionale existente implementate, sau modificarea modului de implementare a măsurilor 
existente. 

5.4. Prestatorul îl va informa pe Beneficiar în scris de îndată ce ia la cunoştinţă despre apariţia oricărei încălcări a 
securităţii ce duce la distrugerea, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizată sau accesarea accidentală sau ilega l ă, 

totală sau parţială, a Datelor cu caracter personal transmise, accesate, stocate sau prelucrate în alt mod în numele 

Beneficiarului ("Încălcare a securităţii datelor cu caracter personaf'), şi va furniza Beneficiaru lui în scris 
următoarele informaţii de îndată ce acestea îi devin disponibile: 

(a) o descriere a naturii Încălcări i securităţii datelor cu caracter personal, incluzând, acolo unde este posibil, 
categoriile şi numărul aproximativ al persoanelor vizate în cauză; 

(b) numele şi detaliile de contact (cel puţin două că i de comun icare alternative) ale persoanei responsabi le din 
partea Prestatorului, numită cu respectarea prevederilor legale apl icabile de la care se pot obţine mai multe 
informaţii despre respectiva încălcare; ş i 

(c) o descriere a măsurilor luate sau propuse pentru a fi luate în vederea so l uţi onării respectivei Încălcări a 
securităţ ii datelor cu caracter personal, incluzând, aco lo unde este cazul, măsuri de diminuare a posibilelor 
efecte negative. 

5.5. Părţile convin să se coordoneze de îndată şi cu bună-credinţă pentru a formula conţi nutu l or icăror declaraţii publice şi 

al oricăror not ificăr i necesare către Persoanele vizate afectate ş i/sau către Autori tatea de Supraveghere re l evantă 

competentă conform legislaţie i aplicabile privind proteqia datelor cu caracter personal în legătură cu orice Încă lcare a 
securităţii datelor cu caracter personal. 
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5.6. Pa11ea care va deţine calitatea de Persoană împuternicită de Operatorul de Date cu caracter personal este de acord ş i 

autorizează în mod expres efectuarea de controale de către Operator (direct sau prin auditori externi contractaţi în 
acest scop) în spaţiile şi la sistemele unde se realizează Prelucrarea Datelor cu caracter personal pentru a determina 
dacă şi în ce măsură Operatorul îşi îndeplineşte obligaţiile din acest Acord/acord şi din legile aplicabile (inclusiv în 
materie de măsuri tehnice, organ i zaţionale ş i de securi tate), oricând, cu noti fi carea prealabil ă în scris şi în prezenţa 

unui reprezentant al Persoanei împuternicite. În caz de suspiciun i rezonabile de încălcări ale măsurilor tehnice, 
organizaţionale şi de securitate implementate de Persoana împuternicită de Operator, va fi acordat acces imediat 
Operatorului la spaţi il e ş i sau sistemele Persoanei împuternicite de Operator, iar Părţile vor implementa/adapta de 
urgenţă toate măsurile care se impun pentru protecţia Datelor cu caracter personal Prelucrate în numele Operatorului. 
În aceste scopuri, Partea care va deţine calitatea de Persoană împutern icită de Operatorul de Date cu caracter personal 
va manifesta deplină cooperare şi va furniza asistenţă ş i dovezi privind executarea obligaţii lor sale contractuale şi 
legale, fără a refuza/întârzia nerezonabil şi nejustificat contribuţia sa. 

5.7. Persoane împuternicite ale Prestatorului şi terţă sub-contractaţi de acesta pentru Prelucrări 

5. 7.1. Numirea Persoanelor împuternicite de operator şi a terfilor sub-contractaţi pentru Prelucrare 
5.7.1.1. În temeiul Art. 28 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 679/2016, Beneficiarul auto ri zează Prestatorul să angajeze terţ i 

pentru Prelucrarea de Date cu caracter personal strict în vederea furnizări i corespunzătoare a Servicii lor din Contract, 
doar în termenii şi condiţi i le menţi onate în prezentul Acord. Beneficiarul confirmă ş i convine că Prestatorul va putea 

numi de asemenea Persoane împuternicite de operator (caz în care Prestatorul va acţiona în calitate de Operator), în 
sensul şi în termenii şi condiţiile din acest Acord. 

5.7.1.2. Prestatorul se va asigura că va încheia contracte cu fiecare dintre terţii sub-contractaţi şi Persoanele împuternicite de 
operator pentru Prelucrarea Datelor cu caracter personal transmise, accesate, stocate sau prelucrate în alt mod în 
numele Beneficiarului, prin care va impune acestora aceleaşi obligaţii cu cele ce revin Prestatorului în cadrul 
prezentului Acord. Prin aceste contracte, Prestatorul va impune implementarea de mijloace tehnice şi organizatorice 
echivalente celor cerute Prestatorului prin acest Acord, astfel încât să se asigure o protecţie adecvată conform legilor 
aplicabile a Datelor cu caracter personal transmise, accesate, stocate sau prelucrate în alt mod în numele 
Beneficiarului. În cadru l dreptului său de control, Beneficiarul va avea dreptul să inspecteze încheierea ş i conţinutu l 
acestor contracte conform prevederi lor acestui articol şi al legilor aplicabile. 

5. 7. 2. Lista Terţilor actuali subcontractaţi pentru prelucrare şi Notificarea noilor ler(i subcomracta/i 

5. 7.2.1. Lista terţilor actuali sub-contractaţi pentru Prelucrarea Datelor cu caracter personal transmise, accesate, stocate sau 
prelucrate în alt mod în numele Beneficiarului în scopul prestării corespunzătoare a Serviciilor, la data semnarii 
prezentului Acord: [se va completa lista de sub-contractanti ai Prestatorului daca e cazul] . 

5.7.2.2. Prestatorul va notifica în scris Beneficiarul cu cel puţin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de a permite accesul la 

Datele cu caracter personal prim ite, accesate, stocate sau prelucrate în alt mod în numele Beneficiarului unui terţ 

subcontractat care nu este inclus în lista menţonată la A11. 6.7.2. 1. (Terţ nou subcontractat pentru Prelucrare). 
Notificarea va fi documentată cu privire la: indicarea terţului sub-contractant, Pre lucrarea/ile de Date cu caracter 
personal pe care o/le va efectua terţu l sub-contractant, ţara/ţăr ile în care acesta urmează să Prelucreze şi (eventual) să 

transfere Date cu caracter personal pe seama Prestatorului, precum ş i garanţi i le pe care le oferă cu privire la asigurarea 
caracterului adecvat al Prelucrării raportat la prevederile legale aplicabile (naţiona le , UE şi internaţionale) în materie. 

5.7.2.3 . Prestatorul nu va permite accesul Terţului nou subcontractat la Datele cu caracter personal ale Beneficiarul ui sus

menţionate, decât cel după expirarea termenului de obiecţie reglementat la Art. 6.5.3. 1 de mai jos. 
5. 7. 3. Dreptul de a aduce obiecfilde opoziţie privind Terfii noi subcontractaţi penlru Prelucrare 

5.7.3.1. În cazul în care Beneficiarul aduce obiecţii/se poate opune privind utilizarea de către Prestator a unui Terţ nou 
subcontractat pentru Prelucrare moti vat de faptul că acest terţ nou este susceptibil de a nu fi în măsură să respecte 

ob l igaţii le, termenii şi cond i ţ i i l e prezentu lui Acord, Beneficiarul va notifica Prestatoru lui în scris, în termen de 
maximum 20 (douăzec i) de zile lucrătoare după primirea notificării documentate a Prestatorului conform Art. 6.7.2.2. 
de mai sus. 

5. 7. 4. Responsabilitatea privind Terţii subcontractaţi pentru Prelucrare 

5.7.4.1 . Independent de obţinerea acordului Beneficiarului cu privire la Prelucrarea de Date cu caracter personal efectuată de 

un terţ sub-contractor al Prestatolrului , acesta din urmă va fi răspunzător şi va avea obligaţii de remediere pe cheltuiala 
sa, pentru acţiun i le, om isi uni le ş i erori le terţi lor săi sub-contractaţi în legătură cu Prelucrarea, realizate în cursu I şi/sau 
în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor asumate în cadrul prezentei Acord, ca şi cum ar reprezenta proprii le acţiuni, 
omisiun i sau erori aparţ inând Prestatorului . 
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5.8. Drepturile persoanelor vizate; Alte plângeri ş i solicită ri 

5.8. 1. Dacă Prestatorul primeşte o solicitare de la o Persoană vizată pentru a accesa, corecta, modifica, transfera sau şterge 
Datele cu caracter personal ale respectivei persoane, în conformitate cu legis laţia aplicabilă în materie (Solicitarea 
Persoanei vizate), acesta, în calitate de Persoană împuternicită de Operator, în măsura permisă de lege, sau dacă nu s-a 
convenit altfel între Părţi : 

a) Prestatorul va not ifica Beneficiarul în scris, de îndată după prim irea Solicită rii Persoanei vizate. În urma 
primiri i Sol icitării Persoanei vizate, Prestatorul are dreptul de a contacta Persoana vizată pentru a confirma 
primirea Solicitării Persoanei vizate ş i pentru a notifica Persoana vizată că a transmis Beneficiarului 
Solicitarea respectivă, dar Prestatoru l nu are dreptul de a răspunde în alt mod niciunei Solici tări ale vreunei 

Persoane vizate fără a primi mai întâi instrucţiuni scrise în acest sens din partea Beneficiarului ; 
b) Beneficiarul va gestiona Solicitarea Persoanei vizate în conformitate cu legis laţia aplicab il ă privind proteeţia 

Datelor cu caracter personal; ş i 

c) Prestatorul va răspunde Sol ic i tării Persoanei vizate în conformitate cu i nstrucţiuni le primi te de la Beneficiar. 
Beneficiarul se obligă să comun ice aceste instrucţ i un i în scris, în termen de max imum 10 (zece) zile 
l ucrătoare de la data la care Prestatorul i-a notificat Solicita rea Persoanei vizate. Prestatorul se obl i gă să 

asigure măsuri de rectificare şi de ştergere a Datelor cu caracter personal, măsuri pentru portabilitatea 
acestora ş i măsuri pentru a putea garanta "dreptul de aji uitat''. 

5.8.2. Prestatorul va notifica imediat Beneficiarul la primirea oricărei plângeri sau solicitări (altele decât Solicitări ale 
Persoanei vizate sau cereri de informaţii ale Autorităţilor de Supraveghere în domeniul protecţie i Datelor cu caracter 

personal descrise în acest Acord), în legătură cu: (a) obligaţiile Beneficiarului conform leg i s laţiei aplicabile privind 
protecţi a datelor cu caracter personal ; ş i/sau (b) alte Date cu caracter personal ale Beneficiarului decât cele primite, 
accesate, stocate sau prelucrate în alt mod de Prestator în numele Beneficiarulu i. 

5.8.3 . Dacă nu s-a convenit altfel între Părţ i , Beneficiaru l va gestiona respectiva plângere sau solicitare în conformitate cu 
legislaţia apl icabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, iar Prestatorul va oferi întreaga sa asistenţă 

rezonabilă din punct de vedere comercial în vederea soluţionării aceste i plângeră sau solicitări. 
5.9. Cooperarea cu Autorităţile de Supraveghere în dom eniul protecţ ie i Datelor cu caracter personal ş i soluţiona rea 

reclamaţiilor 

5.9.1. Prestatorul va notifica Beneficiarul cu privire la orice cerere de informaţi i primită din pa11ea unei Autorităţi de 
Supraveghere care are legătură cu Prelucrarea Datelor cu caracter personal primite, accesate, stocate sau prelucrate în 
alt mod în numele Beneficiaru lui, dacă nu îi este interzis imperativ prin lege sau de către Autoritatea de Supraveghere, 
în mod legal. 

5.9.2. Referitor la Datele cu caracter personal primite, accesate, stocate sau prelucrate în alt mod în numele Beneficiarului de 
către Prestator în legătură cu Serviciile pe care le furnizează conform Contractului , Beneficiarul: (a) va fi răspunzător 

pentru toate comunicările sau corespondenţa cu Autoritatea de Supraveghere; şi (b) va informa Prestatorul cu privire 
la astfel de comunicări sau corespondenţă în limita permisă de lege, în afară de cazul în care Autoritatea de 

Supraveghere so l i c ită în scris să comunice direct cu Prestatorul , sau Părţile (acţionând rezonabil şi luând în 
considerare Persoana vizată a sol i c i tării) vor fi de acord ca Prestatorul să gestioneze singur solicitarea Autorităţii de 
Supraveghere. 

Dacă se încadrează în cazuri le prevăzute de legis laţi a apl icabilă, Prestatorul ş i/sau terţii sub-contractanţi ai acestuia au 
obligaţia de a-şi numi căte o persoană responsabi lă cu protecţia datelor cu caracter personal, în termenii şi condiţiile 

prevederilor legale aplicabile, şi de a comunica de îndată Beneficiarulu i numele, prenumele ş i detalii de contact (cel 
puţin două căi de comunicare alternative, de ex., nr. de telefon ş i email) ale acestei persoane, precum şi orice 
modificări cu privire la aceasta. La data încheierii acestui Acord/acord, persoana responsabi la cu protecţia datelor cu 
caracter personal num i tă de Beneficiar este: Miruna Bombescu ş i poate fi contactată la adresa de email: 
miruna.bombescu@mblawyer. ro. 

5.1 O. Returnarea ş i ştergerea Datelor cu caracter personal 
5.1 O. I. La încetarea Contractului din orice cauză, sau oricând la sol icitarea scrisă a Beneficiarului, Prestatorul va înceta 

Prelucrarea oricărora dintre Datele cu caracter personal primite, accesate, stocate sau prelucrate în alt mod în nlllnele 
Beneficiarului , şi, în funeţie de cererea Beneficiarului ş i de l egislaţ ia aplicabilă în domeniu, fie va returna 

Beneficiarului aceste date, fie le va şte rge astfel încât acestea să nu poată să fie recuperate sau reconstruite (în acest 
sens, Prestatorul trebuie să deţină şi să menţină o politică de păstrare ş i ş tergere a datelor cu caracter personal conform 

legislaţiei aplicabile). Returnarea sau ştergerea vizează orice Date cu caracter personal primite, accesate, stocate sau 
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prelucrate în alt mod în numele Beneficiarului ş i afl ate în posesia sau sub controlul Prestatorulu i, ş i este obligatorie în 

afară de cazurile în care, ş i în măsura în care, legi s laţia aplicabilă prevede imperativ altfel. 

5.11. 
5.11.1. 

Audit/lnspecţii şi so licitări de informa ţii şi as iste nţă 

Beneficiarul va avea dreptul de a efectua inspecţii cu privire la modul în care Prestarorul respectă prevederi le 
prezentului Acord, cu notificarea Prestatorului în prealabil în timp util. 

5.1 1.2 . Prestatorul se va as igura că Beneficiarul îşi poate exercita complet şi corespunzător dreptul de a veri fica respectarea 
obligaţiil or de catre Prestator în conformitate cu legis laţia aplicabi l ă şi cu acest Acord. În acest scop, Prestatorul se 
ob ligă să pună la dispoziţ ia Beneficiarului, la cerere, toate informaţi ile şi documentele necesare şi, în special, să 
dovedească implementarea măsurilor tehnice şi organizatorice minime prevăzute la Anexa nr. 2 la acest Acord, în 
termen de maximum 5 (cinci) zile de la data so licitării Beneficiarului. 

5.11.3 . Fiecare Parte va fi răspunzătoare în mod separat pentru evaluarea necesităţ i i şi realizarea unui studiu de impact 
referitor la protecţia Datelor cu caracter personal, ş i pentru consu ltarea unei Autorităţ i de Supraveghere în domeniul 
protecţie i Datelor cu caracter personal, conform di spoziţiilor legale aplicabile. La solicitarea Benefic iarului , 
Prestatorul va oferi Beneficiarului asistenţa ş i informaţiile ş i documentele necesare în mod rezonabi l, astfel încât 
Benefic iaru l să respecte orice obligaţie de a realiza un studiu de impact privind protecţia datelor sau de a consulta o 
Autoritate de Supraveghere conform legis l aţiei apl icabile (în prezent Art. 35 ş i Art. 36 din Regulamentul UE nr. 

679/2016). 
5.12. Răspunderea 

5.12.1. Prestatorul va fi răspunzător ş i îl va despăgub i pe Beneficiar cu privire la toate costurile şi cheltuielile suportate de 

Beneficiar ca urmare a încălcării prevederilor prezentului Acord sau ale legi s laţiei aplicabile. 
5.12.2. În cazul în care Prestatorul nu adoptă şi nu implementează măsuri l e tehnice, organizarorice şi de securitate menţ i onate 

în acest Acord, nu permite sau împiedică exercitarea dreptului de audit şi control al Benefi ciarului ş i/sau nu 
implementează măsurile de punere în conformitate stabilite în urma exercitării acestor dreptur i în termenele stabilite. 
Beneficiaru l va fi îndreptăţit să suspende Prelucrarea Datelor cu caracter personal ş i prestaţ ii le asociate acesteia de 
către Prestator şi/sau terţii săi sub-contractanţi , să rezil ieze un ilateral Contractul din vina exclusivă a Prestatorului, 

fără punere în întârziere, fără îndeplinirea vreunei formal ităţ i şi fără interven ţia vreunei instanţe judecătoreşti/arb itrale, 

ş i să solicite daune interese pentru toate prejudiciile cauzate pe această cale. 
6. Colaborare 
6.1. Fiecare Parte este de acord în mod expres sa furnizeze cele ila lte Parii oricare ş i toate informatiile şi documentele 

necesare în vederea confirmării modului în care cealalta Parte ş i-a respectat obligaţii le stabilite în prezentul Acord ş i 

în l egislaţia ap li cabi lă. 

6.2. Părţile sunt de acord în mod expres să coopereze pe deplin, cu bună-credi nţă şi în mod rezonabil în legătură cu orice 
reclamaţii , plângeri, procese, in specţii, aspecte de executare, cereri de informaţii de la orice Autoritate de 

Supraveghere, ş i cu privire la orice alte aspecte în legătu ră cu Prelucrarea de Date cu caracter personal conform 

prezentului Acord. 
7. Garanţii 

7.1. Fiecare Parte declară şi garantează că nicio prevedere l ega lă aplicab ilă înclusiv privind protectia Datelor cu caracter 
personal, nu o împiedică să-şi îndeplinească obligaţ iile care îi revin în temeiul prezentului Acord, ş i se angajează şi 
este de acord ca, la apariţia unei modificări legislative, sau în orice alt caz, cu impact negativ asupra posib i lită ! i i 

executării acestor obligaţii, va notifica în scris de îndată pe cealaltă Parte, iar Părţile vor agreea modalitatea respecării 
acestor obl igaţii conform legilor aplicabile având în vedere cazurile de împied icare menţionate . 

8. Încetarea va labilitatii acestui Acord 
8.1. Acest Acord va produce efecte juridice între Părţi pe toată durata Contractului. 
8.2. Încetarea valabilitatii acestui Acord nu exonerează Părţile de executarea obligaţiilor lor conform acestui Acord ş i 

scadente până la data încetării , precum şi de executarea obl i gaţ iil or ce le revin conform reglementărilor legale 
aplicabile (inclus iv cu privi re la orice operaţiune de prelucrare a Datelor cu caracter personal). 

9. Dispoziţii finale 
9.1. Prezentul Acord cuprinde acordul unic ş i integral din tre Părţi şi înţe l egerea expresă, în scris, li beră ş i nev i c i ată a 

Părţi lor, cu privire la toate aspectele prevăzute în acesta, ş i înlocuieşte ş i înlătură orice a ltă negociere şi/sau înţelegere 

verbală ş i/sau scri să anterioară sau concomitentă încheierii sale şi/sau în legătură cu acesta. Acesta modifică şi 

înlocuieşte prevederile din Contract şi orice altă înţelegere anterioară a Părţi lor care se referă la pre lucrarea de Date cu 
caracter personal în vederea prestări i Serviciilor din Contract, dar nu modifică excluderile şi li mitările de răspundere 

6/10 



ale oricăreia dintre Părţi conform Contractului, dacă nu se specifică în, sau nu rezultă din aceast Acord, iar toate 
prevederile din Contract privind răspunderea Părţilor şi despăgubirile stabi lite vor continua să se aplice şi după 

intrarea în vigoare a acestui Acord. 
9.2. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Acord va fi declarată nulă absolut, ori va fi anulată, ori va fi 

conside rată caducă ori nescrisă conform legii, restul prevederilor sale vor rămâne pe deplin în vigoare ş i aplicabi le, iar 
Părţile vor negocia cu bună-credinţă modificarea acestui Acord astfel încât să se dea voinţe i Părţ i lor efectele permise 
de lege. În cazul în care întregul Acord va fi declarat ca fiind afectat de nuli tate, iar acoperi rea nul i tă ţ ii nu este posib i lă 

potrivit legii, acesta va produce totuşi efectele juridice ale actului juridic pentru care sunt îndeplinite condiţiile de fond 
ş i de formă prevăzute de lege, conform principiului conversiunii actului juridic conform legi lor aplicabile. În măsura 
în care prezenrul Acord contravine oricarei dispoziţii legale imperative, respectarea acelei di spoziţii legale prevalează 
asupra prezentului Acord. Obligaţiile ce incumbă Prestatorului conform prezentului Acord vor suprav ieţui oricărei 

interpretări cu privire la natura acestui Acord. 
9.3 . Prin prezentul Acord niciuna dintre Părţi nu se substituie în atribuţi i celeilalte Părţ i şi nici nu o reprezintă pe cealaltă 

Parte, fiecare Parte rămânând responsabilă pentru obl igaţ iile ce îi revin conform dispozitii lor legale aplicabile, a 
convenţi i lor la care este parte, sau care îi sunt/vor fi impuse de o instanţă de j udecată/arb i trală . 

9.4 . Prezentul Acord se completează cu prevederile legale aplicabile ş i cu prevederile din Contract în materie de protecţie 

a datelor cu caracter personal, în măsura în care acestea sunt compat ibile cu clauzele sale. În caz de conflict între 
prevederile Acordului şi ale Contractului în materia protecţiei datelor cu caracter personal, acest Acord va prevala. 

9.5. Prezentul Acord va putea fi modificat numai prin acordul Parţilor exprimat sub forma de acte adiţionale în formă 
scrisă încheiate şi semnate legal de catre Părţi sau pe seama acestora, si care vor fi considerate parte integranta a 
acestui Acord. 

AVÂND ÎN VEDERE CELE DE MAI SUS, Părţi le au redactat ş i au citit acest Acord în întregime, au acceptat în întregime 
continutul acestuia, şi l-au semnat astăzi, [a se completa], în 2 (doua) exemplare, fiecare cu valoare de original, în limba 
română înţeleasă de reprezentanţii ambelor Părţi. 

Beneficiar: 

Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr.Constantin Gorgos" 
Reprezentată de: Dna. Ec. Besoiu Mariana- Valy 
În calitate de: Manager 
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Prestato r: 

la se completai 
Reprezentată de: [a se completa] 
În cali tate de: [a se completa] 



Anexa nr. I: Detalii cu privire la Prelucrarea Datelor cu caracter personal 

Conform celor menţionate în Art. 4.1.2. de mai sus din Acord, detalii le cu privire la Prelucrarea Datelor cu caracter personal 

ale Beneficiarului sunt menţionate mai jos: 
I. Natura, scopul şi obiectul prelucrării 
1. 1. Prestatorul, acţionând în calitate de Persoană împuternicită de Beneficiar în calitate de Operator, în funcţie de scopul 

angajamentului său, va prelucra Datele cu caracter personal pentru a furniza Serviciile din Contract. 
1.2. Prelucrarea va impl ica, printre altele, colectarea, stocarea, analiza şi divulgarea Datelor cu caracter personal pe care 

Prestatorul le primeşte de la Beneficiar, le accesează, le stochează sau le prelucrează în alt mod în numele 
Beneficiarului în vederea încheierii şi executării Contractulu i ş i a furnizării Serviciilor din Contract. 

2. Durata prelucrarii 
2.1. Durata Prelucrării corespunde cu durata Contractului . 
3. Categoriile de Date cu caracter personal ca re vor fi prelucrate de Prestator conform Secţ iunii nr. I e mai sus 
Date de identificare 
X Nume, prenume 

Detalii personale: sex, data nasterii, stare civila, cetatenie, naţionalitate 

X Cod numeric personal 
Serie si numar carte de identitate/pasaport sau alt numar de identificare nationa l/internaţional 

Dornici Ii u I/Reşedinţa 
Cetăţenie 

Date de comunicare (telefon, emai l) 
Semnatura 

_ Imagine 
Altele: 
Functia si locul desfasurarii raporturilor de munca 
Datele locul de munca curent 
Functia/Ocupaţia 

Cariera/ Nivel instruire 
- Medicina muncii 

Formare profesionala 
Date de referinţă privind Contractul 

- Date obiect al secretului profesional/comercial 

Altele: Comun icaţii electronice 
_ Adresa IP 

Adresa MAC 
Altele: 

Date despre localizarea persoanei vizate 
= Informaţii despre traficul de date 

I nformaţii despre localizarea/geolocalizarea unei persoane fizice 
_ Altele: 

Date financiare 
Detaliile ale contului bancar 

Istoricul proprietati lor pe care persoana vizata le-a detinut, închiriat sau s-a aflat in posesia acestora 
lnformatii tranzactionale despre cumparaturile, cheltuielile sau venituri le persoane i vizate 

_ Detali i ale mijloacelor de plată electronice (de ex., carduri de credit/debit, etc.) 
Date de planificare şi control 

~ Informaţii privind investigaţii ş i înscriere în sisteme de evidenţă (efectuate de terţi , de ex., agenţii de recuperare de creanţe, 

registre publice, etc.) 
= Altele: 
Istoric, Profilare 

L Istoricul clientului 
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Detali i despre viata persoanei vizate 
ln formatii tranzactionale despre cumparaturile, cheltuielile sau veniturile persoanei vizate 
Preferinte, comportament, interese 
Altele: 

Categorii speciale de date 
Date despre originea etnica sau rasiala 

_ Date despre opiniile politice 
Date despre convingerile filozofice sau religioase 
Date privind apartenenta la sindicate 
Date genetice cu scopul identificarii unice a persoanei vizate 
Date biometrice cu scopul identificarii unice a unei persoane 

X Date despre sanatate (rezul tatele analizelor medicale solicitate de Spital) 
Date referitoare la viata sau orientare sexuala a unei persoane 
Altele: 
Date referitoare la condamnari penale sau infractiuni 

Altele: 
4. Categorii de Persoane vizate 

angajati ai Beneficiarului 
colaboratori ai Beneficiarului 
rude ale angajatilor 
rude ale colaboratorilor 
pensionari 

X clienti (pac ienţi) ai Beneficiarului 

furn izori 
I angajati ai furnizorilor 

7 colaboratori ai furni zorilor 

agenti, consultanti, experti 
altele 

Beneficiar: 
Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr.Constantin Gorgos" 
Reprezentată de: Dna. Ec. Besoiu Mariana- Valy 
În calitate de: Manager 
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Prestator: 

la se completai 
Reprezentată de: [a se completa] 
În calitate de: [a se completa] 



Anexa nr. 2- Masuri Tehnice şi Organizaţionale de Securitate minime 
Pentru îndeplini rea obligaţiei asumate la Art. 5.3 de mai sus din Acord, Prestatorul va implementa măsuri tehnice, 
organizatorice şi de securitate care să permită garantarea integrităţi i Datelor cu caracter personal Prelucrate, trasabilitatea 
accesului la acestea, disponibilitatea acestor date oricând ş i confidenţialitatea Datelor care să includă în special, dar nelimitativ: 
(a) deţinerea de resurse suficiente disponibile pentru a asigura menţinerea continuă a securităţii incintelor Prestatorului , şi 

a confidenţialităţii , integrităţii şi disponibilităţii sistemelor ş i serviciilor de Prelucrare de Date cu caracter personal; 
(b) efectuarea periodic de analize de risc referitoare la Datele cu caracter personal Prelucrate, cu cooperarea 

Beneficiarului; 
(c) implementarea de măsuri prin care se as igură că toate Datele cu caracter personal sunt colectate, stocate sau prelucrate 

doar în scopul/urile specific/e pentru care au fost colectate, şi doar pe durata necesară aducerii la îndeplinire a 
scopurilor pentru care au fost colectate; 

(d) asigurarea că doar persoanele autorizate să acceseze Datele cu caracter personal au această posibilitate tehnică ; 

(e) supravegherea accesului la Datele cu caracter personal Prelucrate în numele Beneficiarului sau accesate în orice mod 
cu ocazia furnizării Serviciilor obiect al Contractului, inclusiv prin implementarea de măsuri pentru a asigura 
trasabilitatea accesului şi a in tervenţiilor (posibil itatea verificări i ş i determinării oricărui acces şi a oricărei operaţiuni 
şi a autorului său, efectuate cu privire la Datele cu caracter personal, de ex., de modificare, copiere, 
a lterare/ştergere/eliminare/distrugere din s istemele de prelucrare); 

(f) pregăti rea şi adoptarea de proceduri pentru alocarea drepturilor de acces, a ro lurilor din aplicaţiile ş i sistemele IT 
accesate de angajaţi, colaboratori, sub-contractori şi alte persoane, etc.; 

(g) notificarea Beneficiarului cu privire la orice breşă/incident de securitate în ceea ce priveşte Datele cu caracter personal 
prelucrate, de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore de la apariţia incidentului ; 

(h) deţinerea de resurse disponibile adecvate pentru a as igura remedierea incidentelor negative (de ex., de natură tehnică 

sau fiz i că) de securitate cu privire la Datele cu caracter personal prelucrate, în timp util şi fără întârzieri nej ustificate; 
(i) implementarea de măsu ri de securitate a incintelor, a centrelor de date şi a altor zone conţinând Date cu caracter 

personal prelucrate, destinată să: (i) protejeze activele informaţionale împotriva accesulu i neautorizat, (ii) gestioneze, 
monitorizeze şi să înregistreze intrarea şi ieşirea persoanelor din cadrul zonelor spaţiilor Prestatorulu i, şi să (i ii ) 
protejeze împotriva riscurilor factorilor de mediu, cum ar fi căldură, incendiu, inundaţie , etc.; 

U) implementarea de măsuri de control privind gestionarea accesului (inclusiv electronic) la funeţionalitatea sistemelor şi 
la Datele cu caracter personal pe bază de niveluri de autoritate şi funcţi i în organizaţie (de exemplu permiterea 
accesului pe principiul necesităţii, al minim i zării accesului doar la datele strict necesare pentru îndeplinirea atri buţi i lo r 

contractuale/legale, ş i al privilegiului minim, uti lizarea de conturi, ID-uri şi parole unice de autentificare şi acces 
pentru fiecare utilizator, revizuiri periodice şi revocarea/modificarea accesului imediat ce încetează raporturile de 
muncă/colaborare, sau apar schimbări de funeţie în organizaţie); 

(k) implementarea de măsuri de control privind securitatea Datelor cu caracter personal, care includ cel puţin, însă fără a 
se limita la, separarea logică a datelor, acces şi monitorizare restrieţionate (de exemplu, pe bază de roluri); 

(I) adoptarea şi implementarea de proceduri de asigurare a continuităţii/ reluării rapide a afacerii şi de recuperare în caz 
de dezastru, destinate menţinerii servicii lor ş i/sau recuperării în timp uti I şi fără întârzieri nejustificate în caz de 
s i tuaţi i de urgenţă sau dezastre previzibile (de ex., prin implementarea de măsuri de realizare de copii de siguranţă a 
evidenţelor Datelor cu caracter personal, precum şi de stocare şi securitate separată a acestor copii, etc.); 

(m) adoptarea şi implementarea de procese pentru testarea, evaluarea şi aprecierea periodice ale eficacităţi i măsurilor 
tehnice ş i organizatorice pentru a garanta securitatea Prelucrării Datelor cu caracter personal; 

(n) implementarea (i) obţ i nerii de acorduri scrise de protejare a confidenţialităţii Datelor cu caracter personal din partea 
persoanelor care au acces la acestea; şi (ii) organizării de training-uri în materie de securitatea informaţie i pentru 
persoanele care au acces la Datele cu caracter personal prelucrate. 

Prestatorului se obligă şi garantează că (i) va adopta, implementa şi menţine măsurile tehnice, organizatorice ş i de securitate 
mai sus-menţionate pe toată durata acestui Acord, precum şi toate măsurile de remediere necesare în caz de incidente negative 
de securitate, (ii) va permite Beneficiarului verificarea adoptării şi implementării acestora oricând pe durata acestui Acord, 
precum şi (iii) va comunica Beneficiarului în prealabil, în timp util, orice modificare a politicii sale de securitate pe care 
i ntenţionează să o adopte pe durata acestui Acord. 
De îndată după finalizarea ori căre i proceduri de remed iere a unei încălcări a securităţ i i Datelor cu caracter persona l, Prestatorul 
va comunica Beneficiarului un rapo11 scris privind procedura parcursă ş i măsuri le adoptate ş i implementate în vederea 
remedierii. 

Beneficiar 
Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr.Constantin Gorgos" 
Reprezentată de: Dna. Ec. Besoiu Mariana- Valy 
În calitate de: Manager 
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Prestator 
la se completai 
Reprezentată de: [a se completa] 
În cal itate de: [a se completa] 



CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTARI SERVICU 
Nr. ___ din 

În temeiul Legii 98/2016 si HG 395/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul 
contract de prestari servicii, între: 

1. Părţi contractante 

Spitalul de Psihiatrie TITAN ·'Dr. Constantin Gorgos'·, cu sediul în Mun. Bucuresti, Bd. icolae 
Grigorescu nr. 41, Sector 3, CUI I 4908 162, cont _____ deschis la 
reprezentat de Manager Besoiu Mariana Valy. în calitate de BE EFICIAR, 

si 
_ _____________ , cu sediul in str. __ _ , BI ___ , judeţul ___ _ 
telefon/ fax _____ , cont _ _ ________ reprezentat prin ______ .. funcţia de 
........ , în calitate de PRESTATOR. a intervenit prezentul con tract. 

Art l . Definitii 
În prezentu l contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfe l: 

a) Contract - reprezintă prezentul contract ş i toate anexele sale; 
b) Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) Preţu l contractu lui - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţ iilor asumate prin contract; 
d) Servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractu lui; 
e) Forţa majoră - un eveniment mai presus de contro lul părţilor, care nu se datorează greşe l ii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului ş i care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
even imente: războa ie, revoluţii , incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, . 
enumerarea nefi ind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

f) Formular de ofertă - actul juridic prin care Prestatoru l şi-a manifestat voinţa de a se angaja din 
punct de vedere juridic în prezentul contract de achiz i ţie publică, oferta cuprinde propunerea 
financiară şi propunerea tehnică, complet şi integral; 

g) Caiet de sarcini - conţine specificaţiile tehnice. Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, 

prescripţ i i , caracteri stici de natură tehnică, ce permit fiecărui serviciu să fie descris în mod 
obiectiv astfel încât să corespundă necesităţii Achizitorului. Specificaţiile tehnice definesc, 
după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitati v, 
tehn ic ş i de performanţă, cerinţe privind impactu l asupra mediului , siguranţa în exploatare. 
dimensiuni, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare 
şi instrucţiuni de uti lizare a produsu lui, tehnologi i şi metode de producţ ie, precum ş i sisteme 
de asigurare a ca lităţii şi condiţii pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau 
altele asemenea; 

h) Grafic de prestare a serviciilor - eşalonarea serviciilor în limita termenului de prestare propus 
prin ofertă; 

i) Graficul de plăţi - eşalonarea plăţilor, situaţ iilor provizori i până la nivelul preţului 
contractului ; 

j) Propunerea tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţe lor din caietul de sarcini sau 
după caz din documentaţia descriptivă ; 
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k) Propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde toate in formaţii le cu privire la preţ. tarif. 
toate cele lalte condiţ i i financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor 

solicitate prin documentaţia de atribuire; 
I) Durata contractului - perioada de timp în care contractul produce efecte juridice; 
m) Durata de prestare - durata de timp angajată prin oferta de prestare conform graficului de 

eşalonare a serviciilor, se calcu lează de la data menţionată în ordinul de începere a 
contractului ; 

n) Obiectul contractului - executarea ş i finalizarea serviciilor definite în caietul de sarcini; 

A rt 2. Obiectul şi preţul contractului 
2.1. - Obiectul contractului ii constituie efectuarea de catre prestator in favoarea beneficiarului de 
analize medicale pentru pacientii internati in cadrul spitalu lui in conformitate cu anexele I si 2 si cu 
obl igatii le asumate prin prezentul contract. 
2.2. - Achizitoru I se obligă să plătească preţu I convenit în prezentul contract pentru servicii le prestate 
în mod corespunzător şi în deplină concordanţă cu termenii şi condiţiile prezentului contract. 
2.3. - Preţul convenit pentru îndepli nirea contractului, p l ătibil Prestatorului de către Beneficiar este 
de ................. lei/fara TVA. 
2.4. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator în termen de 60 zile de la data 
inregistrarii facturii. Ach izitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator pe baza facturii. 
insotita de procesul verbal de receptie al servic iilor pentru care s-a emis factura, semnat fara 
obiectiun i de catre comisia de receptie, daca e cazu l. 

Art.3. Durata contractului 
3. 1. - Durata prezentului contract este ___ luni, începând de la data semnări i de către părţi ş i 

înreg i strării acestuia la sediu l Achizitorului. 
3.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data expirării duratei contractului, 

specificat în articolul precedent. 

Art. 4. Documentele contractului 
4. 1. Documentele contractulu i sunt: 

a) propunerea tehnica şi propunerea financiară; 
b) caietu I de sarcini, 
c) garantie de buna executie, daca este cazu l 
d) angajament de sustinere din partea unui tert. daca este cazul 
e) acord de asociere, daca este cazul 
f contractul de subcontractare, daca este cazul 
g) al te documente (daca este cazul) 

4.2. În cazul în care, pe parcursul executări i contractului de achiziţie publică, se constată că anumite 
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund ceri nţelor prevăzute în caietu l de 
sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 

A rt. 5. Obligaţiile prestatorului 
5. 1. Prestatoru l se obligă să presteze servicii le care fac obiectul prezentul contract în perioada 

convenită ş i în conformitate cu obl igaţiile asumate prin prezentul contract. 
5.2. Prestatorul se obligă să presteze servici ile la standardele ş i performanţele prezentate în 

propunerea tehica sau caietul de sarcin i. 
5.3. Prestatoru l va suporta in totalitate pagubele produse in cazul in care serviciile oferite nu vor 

at inge parametrii cal itativi prezentaţi în ofertă. 
5.4. Prestatorul se va abţ ine de la orice declaraţie pub lică privind derularea contractului fără 

aprobarea prea lab ilă a ach izitoru lu i şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în 
conflict cu obligaţi i l e sale faţă de achizitor conform prezentului contract. 

5.5. Prestatorul se ob ligă să supravegheze prestarea servici ilor, să asigure resursele umane, 
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materialele, i nstalaţii l e, echipamente le ş i orice alte a emenea, fie de natură provizorie. fie 
defin iti vă, cerute de ş i pentru contract, în măsura în care necesitatea as igurării acestora este 
prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

5.6. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea servic ii lor, metodelor de prestare 
utilizate. cât ş i de asigurarea personalului de specia litate in domeniile lucrarilor pe care le va 
superviza, pe toată durata contractului. 

5. 7. Prestatorul se obliga sa respecte reglementari le referitoare la conditi i le de munca si protectia 
muncii si respectarea normelor de sanatate si securitatea in munca, P.S.I s i protectia mediului 
specifice activitat ii desfasurate, fara a periclita viata sau sanatatea oamenilor sau a aduce 
prejudicii materiale. 

Art.6. Obligatiile achizitorului 
6. 1. Achizitorul are obligaţ ia de a pune la dispoziţia Prestatorului orice faci l ităţi ş i/sau informaţii 

pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractu lui. 
6.2. Achizitorul pe parcursul deru larii contractului de achizitie publ ica are obligatia de a se 

implica activ prin reprezentantii sai pentru a rezolva toate problemele ce pot aparea pe 
intreaga durata a prestari i serviciilor care sunt in responsabilitatea beneficiarului si de care 
depind îndeplinirea obligati ilor contractuale ale pre tatorului. 

Art.7. Caracterul public al contractu lui 
7.1. Dosarul achiz itiei publice are caracter de document publ ic. 

Art. 8. Drepturi de proprietate intelectuală 

8.1. Prestatoru l are obligaţia de a despăgubi Beneficiarul împotriva oricăror : 
• rec lamaţ ii şi acţ i uni în justiţie. ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

inte lectuală (brevete, nume, mărc i înregistrate etc.), legate de ech ipamentele, materialele, 
insta laţ iile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 

• daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura , aferente , cu exceptia situatiei in 
care o astfel de incalcare rezu lta di n respectarea ca ietului de sarcini întocmit de catre 
achizitor. 

Art.9 .RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRJ 
9.1. Achizitorul are obl igaţia de a veri fica modul de prestare a serviciilor ş i furnizare a 

documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu legislaţia în vigoare si cu prevederile 
prezentulu i contract. 

9.2. Achizitorul are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a servic ii lor si documentele pe 
parcursul furnizarii/ intocmirii acestora pentru a tabili conformitatea lor cu cerinte le din 
caietul de sarci ni/documentatia de atribuire. Verificările efectuate period ic, vor fi in 
concordanta cu graficul convenit, dupa caz. Acestea se pot numi verificari de parcurs si se vor 
concretiza prin întocmirea unui Proces Verbal in care se va mentiona rezultatul verificarilor 
inclusiv eventuale recomandari. 

9.3. În cazul în care reprezentanţ ii Achizitorului constată că Servicii le nu au fost prestate şi/sau 
Documentele nu au fost furnizate în conformitate cu so licitările Achizitorului şi prevederile 
Contractului, vor consemna aspectele semnalate într-un Procesul Verbal şi îl vor notifica în 
mod corespunzător pe Prestator stabilind inclusiv termenu l acordat pentru remedieri. 

Art. 10. Cesiunea si subcontractarea 
I O. I. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obl i gaţiile sale asumate prin 

prezentul contract. 
I 0.2. Subcontractarea nu este permisă. 

Art.I I. Modalităţi de plată 
11 .1. Pentru serviciile prestate Prestatorul va emite factură. Achizitorul va verifica factu ra emisă în 
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termen de 60 zile de la înregistrarea acestuia la sediul Achizitorului, iar în cazul în care consideră 
necesar, va solicita precizări sau informaţii suplimentare. 
11.2. Achizitoru l va refuza factura sau va solicita mod ificarea fact urii, după cum va considera 

necesar, în cazul în care serviciile fac turate nu au fost prestate, nu au fost prestate 
corespunzător ori integra l, dacă documentele anexate nu sunt corespunzătoare sau complete, 
factura nu conţine toate informaţiile necesare ori nu corespunde sub orice aspect condiţiilor 

prevăzute în prezentul Contract. 
11.3. În cazul în care Achizitorul aprobă fac tura iniţială sau mod i ficată conform sol icităril or, după 

caz, aceasta se va p lăti în termen de 60 zile de la primirea sa de către Achizitor. 
11.4. Nu se accepta actualizarea pretului contractului. 

Art.12. Prestarea serviciilor şi documentele care le însoţesc 
12.1 Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile la sed iul Beneficiarului, respectând termenul 

comercial stabilit. 
12.2 Prestatorul va transmite Beneficarului următoarele documente care însoţesc servicii le: 

• factura fi sca l ă; 

• proces - verbal de receptie 
• dec laratie de conformitate. 

12.3 Certificarea de către Beneficiar a faptulu i că serviciile au fost prestate parţia l sau total se face 
după prestare şi după recepţie, prin semnarea procesului-verbal de către reprezentantul legal al 
acestuia, pe documentele emise de Prestator pentru executare. 
12.4 Prestarea serv iciilor se cons ideră efectuată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor prevăzute la art.9 

Art.13. Penalităţi 
13. I În cazu I în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte sau nu se ach ită corespunzător de obligaţii le 

asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a-i impune plata unei pena l ităţ i de întârziere 
de 0,3% din preţul serviciilor neprestate sau prestate necorespunzător/cu întârziere, pentru 
fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efect ivă ş i corespunzătoare a obligaţi i lo r. 

13.2 Penalităţile vor putea depăş i suma asupra cărora se calculează. 

Art. 14. Rezilierea contractului din iniţiativa Achizitorului 
14.1. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, fără termen de graţie, fără necesitatea 

îndeplin irii unei alte formalităţi şi fă ră intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată 
şi/sa u arbitrale, printr-o simp lă noti ficare adresată Prestatoru lu i, în oricare dintre situaţiile 
următoare: 

14.2. prestatorul îşi înca lcă obligaţii le decurgând din prezentul contract sau din dispoz i ţi il e legale 
sau nu execută servicii le de prestare conform prezentului contract ori în conform itate cu 
prevederile legale aplicabile; 

14.3. prestatorul nu se conformează în perioadă de timp specificată în notificarea emisă de către 
Achizitor, prin care i se so l icită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării 
obl igaţiilor din prezentul contract; 

14.4. prestatorul înca lcă obl igaţi ile stabilite la art.5 si 9, 10 si 11 din prezentul contract; 
14.5. Prestatorul face obiectul unei cereri de declarare a stă ri i de insolvenţă, de declanşare a 

procedurii de faliment, reorganizare, dizolvare, lichidare voluntară, intră sub administrare 
judiciară sau sub controlul altei autorităti, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie 
asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de lege; 

14.6. împotriva Prestatorului a fost pronunţată a hotărâre de condamnare cu privire la fraudă, 
corupţ i e, implicare într-o organizaţ ie criminală sau orice a ltă activitate i l egală; 

14. 7. apariţia oricărei alte incapacităţi care să împiedice executarea sau să creeze dificultăţ i 
semnificative, mai mu lt de I O zile în executarea prezentulu i contract; 
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14.8. apa ri ţ i a unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului ş i care 
conduc la modificarea efectelor clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea 
contractului ar fi contrară interesului public; 

14.9. alte cazuri prevăzute expres în prezentul contract ori în legile aplicabi le. 
I) În caz de reziliere a contractului Ach izitorul va fi îndreptăţit să recupereze de la Prestator, fără a 

renunţa la celelalte remedi i la care este îndreptăţită în baza contractului sau în baza legii, orice 
pierdere sau prejud iciu suferit, inclusiv daunele indirecte sau de imagine. 

2) Prestatorul nu are dreptul să preti ndă, suplimentar faţă de sumele cei se cuvin pentru serviciile de 
fu rnizare efectiv prestate, despăgubiri pentru orice a l tă pierdere sau prej udiciu suferit. 

3) La primirea notificării de rezi liere Prestatoru l va lua măsuri imediate pentru final izarea serviciilor 
în mod prompt ş i organizat astfe l încât costu rile aferente să fie minime. 

Art.15. Rezilierea contractului din iniţiativa Prestatorului 
15. 1. În urma unui preaviz de 15 de zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezil ia contractul 

dacă Achizitorul : 
a) nu îşi îndepli neşte obl igaţ ia de p lată către Prestator a sumelor datorate acestuia în 

termenu l prevăzut de prezentul Contract; 
b) nu îş i îndepl ineşte în mod repetat ob l igaţi ile asumate, cu priv ire la care a fost notificat în 

mod repetat; 
c) suspendă derularea serviciilor sau a oricăror părţi a acestora pentru mai mult de 120 zi le, 

pentru motive nespecificate în prezentul contract sau independente de culpa Prestatorului. 
15 .2. Rezil ierea nu va afecta nici un al t drept al Achizitorului sau a l Prestatorul ui dobândit în 

temeiu l prezentulu i Contract. 

Art.16. lncetarea contractului 
16. 1. Prezentul Contract inceteaza prin una din urmatoarele modalitati : 
a) la implinirea termenului prevazut in Contract; 
b) prin acordu l scris al Parti lor contractante; 
c) prin denuntarea unilaterala de catre oricare dintre Partile contractante cu o notificare 

transmisa celeilalte parti cu min im 20 de zile inainte de data preconizata pentru incetare. 
Toate sumele datorate conform prezentu lui Contract pentru servicii deja prestate, vor fi platite 
de catre Achizitor confo rm conditiilor Contractul ui. 

d) prin reziliere de către prestator sau achizitor în conditiile prevazute de art. 15 si 16. 
16.2. Rezil ierea Contractului va interveni "de drept'" I automat, în temeiul unei notificăr i scrise din 

partea oricareia dintre parti (dec laraţie de invocare a rezil ierii) comun icată celeilalte parti 
fără să fie necesară punerea în întârziere (îndeplinirea condiţ i ilo r unui caz de rezol uţ iune a 
Contractu lui fi ind sufic ientă pentru a considera prestatorul ca fi ind pus în întârziere), ş i fără 

(ii) necesitatea îndeplinirii vreunei al te formali tăţi , sau a obţ iner ii unei hotărâri j udecătoreşti 

în acest scop . Acest caz de încetare a Contractu lu i reprezintă un pact comisoriu în înţe lesu l 

Noului Cod Civil Român din 2009 (în prezent reglementat în art. 1.553 din acest cod). 

Art. 17. Ajustarea preţului contractului 
17.1. Pentru servici ile prestate, plăţi le datorate de Achizitor Prestatorulu i sunt tarifele declarate în 

propunerea financ ia ră, anexă la Contract. 
17.2. Nu se acceptă aj ustarea/actualizarea preţului contractul ui 

Art.18.Soluţionarea litigiilor 
18.1. Ach izitorul ş i Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţel egere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea Contractului. 

18.2. Li tigii le şi divergenţe le ivite între părţ i în l egătură cu executarea prezentului Contract în cazul 
cărora părţil e nu au reuşit să ajungă la o soluţie amiabilă vor fi deduse judecări i instanţelor 
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competente de la sediul Achizitorului. 

Art. 19. Comunicări 
19. 1. Orice comunicare între părţi , referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 
19.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât ş i în momentul 

primirii. 
19.3. Comunicăr i le între părţi se pot face ş i prin telefon, fax sau e-mail cu condiţ ia confirmării în 

scris a primiri i comunicării . 

Art. 20. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSO AL 
20.1. În temeiul ş i/sau în legătură cu acest Contract, anumite date cu caracter personal ale 
persoanelor fizice care au calitatea de reprezentanţi . persoane de contact, angajaţi ai Părţi lor 
(denumite în continuare „Persoanele vizate") sunt sau vor fi puse la di spoziţia Părţilor fie în 
cuprinsu l acestu i Contract, fi e prin transmitere ulterioară între Părţi. Astfel, vor putea fi prelucrate 
(inclusiv prin co lectare, stocare ş i utilizare) următoare le categorii de date cu caracter personal ale 
Persoanelor vizate: nume, prenume, număr de telefon, adresă de emai l, semnătura, funcţia, în 
legătură cu reprezentanţii sau persoanele de contact ale celei lalte Părţi. Aceste date vor putea fi 
colectate fie de la cea laltă Parte, fie direct de la Persoanele vizate. 
20.2. Fiecare Parte se obligă să prelucreze datele personale ale Persoanelor vizate doar în scopul 
stabilirii, derulării , monitorizării şi ţineri i evidenţei re laţiilor de afaceri dintre ele desfăşurate in 
temeiul Contractu lui şi este răspunzătoare faţă de cea la l tă Parte pentru orice prejudiciu cauzat ca 
urmare a unei încă lcări de către aceasta a d ispoziţiilor Regulamentului general pri vind protecţia 
datelor, a legislaţie i române în domeniu, precum ş i a prezentului Contract. 
20.3. Pentru a asigura informarea la timp, transparentă ş i relevantă a Persoanelor vizate, conform 
cerinţelor l egis l aţiei apl icabile în domeniu, fiecare Parte va întocmi ş i va fi răspunzătoare pentru 
conţinutul propriei sale note de informare cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal pe 
care o desfăşoară în legătură cu Persoanele vizate ale cele ila lte Părţi, precum si pentru orice 
prejudicii cauzate (inclusiv sancţiuni aplicate) ca urmare a neîndeplinirii, total sau parţial, a acestei 
obligaţ ii care-i revine. Totodată, pentru facilitarea procesului de comunicare cu Persoanele vizate, 
fiecare Parte se obligă să comunice către Persoanele sale vizate nota de informare a celeilalte Părţi în 
numele acestei Părţi în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la momentul primirii respectivei 
note de informare de la cea l altă Parte, ş i să fu rn izeze celeilalte Părţi în scris de îndată dovada 
comunicării. Părţile îşi vor comunica reciproc notele de informare pentru Persoanele lor vizate în cel 
mult 30 (treizeci) de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Contract. 
20.4. Datele cu caracter personal prelucrate de fiecare Parte trebuie să fie exacte, complete ş i 

actuale. În acest scop, fi ecare Parte o va informa pe cealaltă Parte de îndată în cazul în care 
Persoanele vizate i-au comunicat orice modificare a datelor cu caracter personal prelucrate conform 
prezentului Contract. 
20.5. Partile se obligă reciproc să implementeze, să menţină şi să opereze măsuri tehnice ş i 

organizatorice su fic iente şi adecvate care să îndeplinească cerinţele l egislaţiei aplicabile privind 
protecţia datelor cu caracter personal pentru a asigura securitatea, confidenţialitatea, disponibilitatea 
ş i integritatea datelor cu caracter personal şi protejarea lor împotriva prelucrării (inclusiv utilizării ) 

neautorizate sau nelegale şi împotriva pierderii accidentale, distrugerii şi/sau deteriorării lor; la 
cererea în scris a celeilalte Părţi, fiecare Parte va prezenta dovezi ale respectării în concret ş i 

corespunzător a acestor obligaţii. 
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20.6. Fiecare Parte se obligă să notifice în scris, imediat sau în cel inuit 24 de ore, pe cealaltă Parte. 
cu privire la orice plângere şi/sau cerere care se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
Persoanelor sale vizate, sau la respectarea leg i slaţie i in vigoare sau a i nstrucţ iunilor celeilalte Părţi în 
această materie, ori, dupa caz, sau cu privire la orice incident de securitate privind aceste date. 
20.7. Oricind pe parcursul derularii raporturilor lor de afaceri în temeiu l ş i/sau în legătură cu acest 
Contract, fiecare dintre Părţi , la solicitarea celeilalte Parti şi/sau a Persoanelor vizate, precum şi la 
încetarea raporturilor de afaceri în temeiul şi/sau în legătură cu acest Contract, în termen de 15 
(cincisprezece) zile calendaristice de la solicitare, respectiv încetarea raporturilor de afaceri, fiecare 
Parte se obligă să şteargă datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate ale celeilalte Părţi, cu 
exceptia cazurilor în care este îndreptăţită să stocheze ş i/sau să prelucreze în continuare aceste date. 
tota l/parţial, în baza unei prevederi legale. a unui interes legitim, şi/sau în cazul în care a obţinut în 
mod legal consimţământul vreuneia dintre Persoanele vizate ale celeilalte Părţi. La solicitarea 
oricăreia dintre Părţi sau a unei Persoane vizate a acestei Părţi, cea la ltă Parte va transmite în scris 
dovada respectar ii obligaţilor prevazute în prezentu l a11icol, şi/sau motivele pentru care este 
îndreptăţită să stocheze şi/sau să prelucreze în continuare datele personale respective. 
20.8. La solicitarea oricăreia dintre Părţ i sau a unei Persoane vizate a acestei Părţi , cealal tă Parte va 
transmite în scris dovada respectarii obligaţilor prevazute în prezentul Contract, şi/sau motivele 
pentru care este îndreptăţită să stocheze ş i/sau să prelucreze în continuare datele personale respective. 
20.9. Părţle se obligă să-ş i ofere. cu celeritate, în mod rezonabil şi cu bună-credinţă, asistenţă ş i 

cooperare reciprocă la solicitarea oricăreia dintre acestea în vederea respectarii obligaţiilor lor în ceea 
ce priveşte datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate în confo rmitate cu legi s laţia aplicabilă 

privind protecţia acestor date. 
20. 1 O. Orice transfer de date cu caracter personal real izat de oricare din Părţi va respecta cerinţe le 

legale prevăzute în leg i s laţia aplicab i lă, incluzând Regulamentul UE nr. 679/20 16. 
20.11. În cazu l ş i în măsura în care oricare dintre Părţi va acţiona, în ca litate de persoană 
împuternicită pentru cea la l tă Parte, în legătură cu date cu caracter personal prelucrate în temeiul 
ş i/sau în legătură cu Contractul, Părţile se obligă să încheie un acord de prelucrare a datelor în 
conformitate cu prevederile Art. 28 din Regulamentul general privind protecţia datelor sau orice 
prevedere lega l ă subsecventă ech iva lentă a acestuia, pentru a asigura confo rmitatea cu cerinţele 
legale aplicabile cu privire la o astfel de prelucrare de date cu caracter personal. 

Art.22. Dispozitii finale 
22.1. Prezentul contract a fost încheiat in doua exemplare originale cate unul pentru fiecare parte 

contractanta. 
22.2. Orice modificare a prezentului contract se face cu acordul părţilor prin act ad iţional. 

BENEFICIAR PRESTATOR 
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