
 

 
 

 CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTARI SERVICII 
Nr. _______ din  ___________ 

 
PREAMBUL 

 
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice și ale Hotărârii de Guvern 
nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de 
servicii 
 
Părţi contractante: 
 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN „ Dr. Constantin Gorgos „ , cu 
sediul în b-dul. Pict. Nicolae Grigorescu  nr. 41, sector 3, cod 030442, Bucureşti,  
telefon 021.341.20.31 fax 021.341.20.35,   cod fiscal 14908162, cont trezorerie 
RO45TREZ24F660601200130X, deschis la Trezorerie sector 3 , reprezentată 
prin Ec. Mariana Valy BESOIU , Manager , in calitate de achizitor  , pe de o 
parte  

Si  
S.C.  ____________________  cu sediul in ____________, Str____________nr. 
_____________, Jud. _____________  , telefon  _____________ fax  
_____________,   email: _______________ număr de înmatricularela Oficiul 
Registrului Comertului  _____________  , cod fiscal ____________, cont. 
______________-. deschis la ___________    reprezentată prin _____________-
,  avand  funcţia de  _______________  , în calitate de prestator, pe de altă parte 
 
Art.1. Definiţii 
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
 

a) Contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale; 
b) Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract; 
c) Preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor 
obligaţiilor asumate prin contract; 

d)  Servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului; 
e) Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se 

datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul 
încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, , enumerarea 
nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
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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 Prestatorul şi-a manifestat voinţa 
de a se angaja din punct de vedere juridic în prezentul contract de achiziţie 
publică, oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică, 
complet şi integral; 

g) Caiet de sarcini - conţine specificaţiile tehnice. Specificaţiile tehnice 
reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici 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 calitativ, 
tehnic şi de performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului, 
siguranţa în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste şi 
metode de testare, ambalare, etichetare, marcare şi instrucţiuni de utilizare 
a produsului, tehnologii şi metode de producţie, precum şi sisteme de 
asigurare a calităţii 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, situaţiilor provizorii până la nivelul 
preţului contractului; 

j)  Propunerea tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul 
de sarcini sau după caz din documentaţia descriptivă; 

k) Propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde toate informaţiile cu 
privire la preţ, tarif, toate celelalte condiţii financiare şi comerciale 
corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de 
atribuire; 

l) 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 calculează de la data menţionată în 
ordinul de începere a contractului; 

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

 
Art.2. Obiectul şi preţul contractului 

a) Prestatorul se obligă să presteze servicii  prestate de laboratoare medicale , 
detaliate în anexele 1 și 2 parte integrantă a contractului, în conformitate 
cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. Deoarece Spitalul de 
Psihiatrie Titan “ Dr. Constantin Gorgos “ nu detine spatii cu destinatie de 
laborator medical , recoltarea probelor se va efectua   la sediul  Spitalului , 
iar prestatorul de servicii le va ridica, transporta  si efectua la sediul lui.  



 

 
 

 
b) Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract 

pentru serviciile prestate în mod corespunzător şi în deplină concordanţă 
cu termenii şi condiţiile prezentului contract. 

c) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de 
către achizitor, este valoarea minima  de ____________ lei  fara TVA si 
valoarea maxima de _______________ lei fara TVA , conform anexei la 
prezentul contract subsecvent  .  

d) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator în termen de 60 
zile de la data inregistrarii facturii. Achizitorul are obligaţia de a efectua 
plata către prestator pe baza facturii, insotita de procesul verbal de receptie 
al serviciilor pentru care s-a emis factura, semnat fara obiectiuni de catre 
comisia  de receptie, daca e cazul. 

Art.3. Durata contractului 
a) Durata prezentului contract este ___________  luni, începând de la data de 

____________ 
b) Prezentul contract încetează să producă efecte la data de _____________ 

 
Art. 4. Documentele contractului 

a) Documentele contractului sunt: 
• propunerea tehnica şi propunerea financiară; 
• caietul de sarcini. 

 
 Art. 5. Obligaţiile prestatorului 
a) Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract 

în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 
contract. 
 

b) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele 
prezentate în   propunerea tehica sau caietul de sarcini. 

c) Prestatorul va suporta in totalitate pagubele produse in cazul in care serviciile 
oferite nu vor atinge parametrii calitativi prezentaţi în ofertă. 

d) Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea 
contractului fără aprobarea prealabilă a achizitorului  şi de la a se angaja în 
orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor 
conform prezentului contract.  

e) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de 
natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care 
necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce 
în mod rezonabil din contract. 

f) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, metodelor 



 

 
 

de prestare utilizate, cât şi de asigurarea personalului de specialitate  in 
domeniile lucrarilor pe care le va superviza,  pe toată durata contractului. 

g) Prestatorul se obliga sa respecte reglementarile referitoare la conditiile de 
munca si protectia muncii si respectarea normelor de sanatate si securitatea in 
munca, P.S.I si protectia mediului specifice activitatii desfasurate, fara a 
periclita viata sau sanatatea oamenilor sau a aduce prejudicii materiale. 

 
Art.6. Obligatiile achizitorului 

a) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi 
şi/sau informaţii pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea 
Contractului. 

b)  Achizitorul pe parcursul derularii contractului de achizitie publica are 
obligatia de a se implica activ prin reprezentantii sai pentru a rezolva toate 
problemele ce pot aparea pe intreaga durata a prestarii serviciilor care sunt 
in responsabilitatea beneficiarului si de care depind indeplinirea 
obligatiilor contractuale ale prestatorului. 
 

 Art. 7. Caracterul public al contractului 
7.1. Dosarul achizitiei publice are caracter de document public. 
 
Art.8. Drepturi de proprietate intelectuală 
 8.1. – Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
 
 reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile 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 rezulta din respectarea 
caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

Art.9. Garanţia de bună execuţie a contractului de servicii -NU ESTE CAZUL  
a) Prestatorul are obligaţia de a constitui Garanţia de Bună Execuţie a 

contractului conform legii și prezentului contract pentru realizarea 
corespunzatoare a contractului. 

b)  În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează 
valoarea acestuia, Prestatorul are obligaţia de a completa garanţia de bună 
execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică. 

c)  În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, 
Prestatorul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul 
rămas de executat.. 

d)  Prestatorul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in 
vigoare pana la finalizarea serviciilor, de catre acesta si 



 

 
 

remedierea/completarea documentatiei ori de cate ori a intervenit aceasta 
necesitate.  

e) Daca termenii garantiei de buna executie specifica data de expirare a 
acesteia, iar prestatorul nu este indreptatit la aceasta, cu 28 de zile inainte 
de data de expirare a garantiei, prestatorul va prelungi valabilitatea 
garantiei de buna executie pana cand serviciile vor fi terminate asa cum au 
fost ele solicitate prin caietul de sarcini.  

f) Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului de servicii 
reprezintă .......% din valoarea contractului fără TVA, şi se va constitui 
astfel: a)in termen de 5 zile de la semnarea Contractului va transmite 
Achizitorului un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 
societate bancară sau o societate de asigurări, care devine anexă la 
contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare 
trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv 
la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la 
culpa persoanei garantate, sau b) parţile vor conveni ca Garanţia de Bună 
Executie sa se constituie prin reţinere succesive din sumele datorate 
Prestatorului pentru facturi partiale. In acest caz Prestatorul are obligaţia 
de a deschide la Trezoreria Statului un cont de disponibil distinct şi pus la 
dispoziţia Achizitorului. Suma initială care se va depune de către Prestator 
în contul de disponibil distinct astfel deschis nu trebuie sa fie mai mică de 
0,5% din Preţul Contractului fara tva.  

g)  În situaţia în care instrumentul de garantare prevăzut la litera f nu acoperă 
toată perioada de valabilitate a Contractului, Prestatorul are obligaţia 
prelungirii acestuia cu 5 zile înainte de data de expirare.  

h)  Restituirea garanţiei de bună execuţie a Contractului se va face în 
conformitate cu 7 prevederile art. 42 din HG nr. 395/2016.  

i)  Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în 
care: (a) Prestatorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de 
Bună Execuţie, situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga 
valoare a Garanţiei de Bună Execuţie; (b) prestatorul nu reuseste sa 
remedieze/completeze o lipsa a documentatiei tehnicoeconomice in 
termenele prevazute in caietul de sarcini/instructiuni/procese verbale etc. 
(c) oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului 
creat, în cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate 
prin Contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună 
Execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia Prestatorului cât 
şi emitentului instrumentului de garantare precizând obligaţiile care nu au 
fost respectate, cât şi modul de calcul al prejudiciului.   
 

Art.10.RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI  
a) Achizitorul are obligaţia de a verifica modul de prestare a serviciilor şi 

furnizare a documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu legislaţia în 



 

 
 

vigoare si cu prevederile prezentului contract.  
b) Achizitorul are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a serviciilor 

si documentele pe parcursul furnizarii/intocmirii acestora pentru a stabili 
conformitatea lor cu cerintele din caietul de sarcini/documentatia de 
atribuire. Verificările efectuate periodic, vor fi in concordanta cu graficul 
convenit, dupa caz. Acestea se pot numi verificari de parcurs si se vor 
concretiza prin intocmirea unui Proces Verbal in care se va mentiona 
rezultatul verificarilor inclusiv eventuale recomandari.  

c) În cazul în care reprezentanţii Achizitorului  constată că Serviciile nu au 
fost prestate şi/sau Documentele nu au  fost furnizate în conformitate cu 
solicitările Achizitorului şi prevederile Contractului, vor consemna 
aspectele semnalate într-un Procesul Verbal şi îl vor notifica în mod 
corespunzător pe Prestator stabilind inclusiv termenul acordat pentru 
remedieri.  

 
Art. 11. Cesiunea si subcontractarea 
a) Prestatorul  are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale 

asumate prin prezentul contract. 
b) Subcontractarea nu este permisă. 
 
Art.12. Modalităţi de plată 

a) Pentru serviciile prestate Prestatorul va emite factură. Achizitorul va 
verifica factura emisă în termen de 60 zile de la înregistrarea acestuia la 
sediul Achizitorului, iar în cazul în care consideră necesar, va solicita 
precizări sau informaţii suplimentare. 

b) Achizitorul va refuza factura sau va solicita modificarea facturii, după cum 
va considera necesar, în cazul în care serviciile facturate nu au fost prestate, 
nu au fost prestate corespunzător ori integral, 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. 

c) În cazul în care Achizitorul aprobă factura iniţială sau modificată conform 
solicitărilor, după caz, aceasta se va plăti în termen de 60 zile de la primirea 
sa de către Achizitor. 

d) Nu se accepta actualizarea pretului contractului. 
 
Art.13. Prestarea serviciilor şi documentele care le însoţesc 

a) Prestatorul are obligaţia de a recolta probele la sediul Spitalului Gorgos iar  
prestatorul de servicii declarant castigator,  le va ridica, transporta  si 
efectua la sediul lui respectând termenele stabilite. 

b) Prestatorul va transmite Beneficiarului următoarele documente care 
însoţesc serviciile: 

 factura fiscală; 



 

 
 

 raportul de activitate lunar; 
c) Certificarea de către Beneficiar a faptului că serviciile au fost prestate 

parţial 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. 

d) Prestarea serviciilor se consideră efectuată în momentul în care sunt 
îndeplinite prevederile clauzelor prevăzute la art.10 

 
Art.14. Penalităţi 

a) În cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte sau nu se achită 
corespunzător de obligaţiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul 
de a-i impune plata unei penalităţi de întârziere de 0,3% din preţul 
serviciilor neprestate sau prestate necorespunzător/cu întârziere, pentru 
fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă şi corespunzătoare a 
obligaţiilor.  

b) Penalităţile vor putea depăşi suma asupra cărora se calculează. 
 
Art. 15. Rezilierea contractului din iniţiativa Achizitorului 
1) Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, fără termen de graţie, 

fără necesitatea îndeplinirii unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei 
autorităţi sau instanţe de judecată şi/sau arbitrale, printr-o simplă notificare 
adresată Prestatorului, în oricare dintre situaţiile următoare: 
a) prestatorul îşi încalcă obligaţiile decurgând din prezentul contract sau din 

dispoziţiile legale sau nu execută serviciile de prestare  conform 
prezentului contract ori în conformitate cu prevederile legale aplicabile; 

b) prestatorul nu se conformează în perioadă de timp specificată în notificarea 
emisă de către Achizitor, prin care i se solicită remedierea executării 
necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din prezentul contract; 

c) prestatorul încalcă obligaţiile stabilite la art.5 si 9 , 10 si 11 din prezentul 
contract; 

d) Prestatorul face obiectul unei cereri de declarare a stării de insolvenţă, de 
declanşare a procedurii de faliment, reorganizare, dizolvare, lichidare 
voluntară, intră sub administrare judiciară sau sub controlul altei autorităţi, 
şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând 
dintr-o procedură similară reglementată de lege; 

e) împotriva Prestatorului a fost pronunţată a hotărâre de condamnare cu 
privire la fraudă, corupţie, implicare într-o organizaţie criminală sau orice 
altă activitate ilegală; 

f) apariţia oricărei alte incapacităţi care să împiedice executarea sau să creeze 
dificultăţi semnificative, mai mult de 10 zile în executarea prezentului 
contract; 

g) apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului şi care conduc la modificarea efectelor clauzelor contractuale 



 

 
 

în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului 
public; 

h) alte cazuri prevăzute expres în prezentul contract ori în legile aplicabile. 
2) În caz de reziliere a contractului Achizitorul va fi îndreptăţit să recupereze de 

la Prestator, fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţită în baza 
contractului sau în baza legii, orice pierdere sau prejudiciu suferit, inclusiv 
daunele indirecte sau de imagine. 

3) Prestatorul nu are dreptul să pretindă, suplimentar faţă de sumele ce i se cuvin 
pentru serviciile de furnizare efectiv prestate, despăgubiri pentru orice altă 
pierdere sau prejudiciu suferit. 

4) La primirea notificării de reziliere Prestatorul va lua măsuri imediate pentru 
finalizarea serviciilor în mod prompt şi organizat astfel încât costurile aferente 
să fie minime. 

 
 Art.16. Rezilierea contractului din iniţiativa Prestatorului 
1) În urma unui preaviz de 15 de zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate 

rezilia contractul dacă Achizitorul: 
 

a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către Prestator a sumelor datorate 
acestuia în termenul prevăzut  de prezentul Contract; 
 

b)  nu îşi îndeplineşte în mod repetat obligaţiile asumate, cu privire la care 
a fost notificat în mod repetat; 

c) suspendă derularea serviciilor sau a oricăror părţi a acestora pentru mai 
mult de 120 zile, pentru motive nespecificate în prezentul contract sau 
independente de culpa Prestatorului. 

2) Rezilierea nu va afecta nici un alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului 
dobândit în temeiul prezentului Contract. 

 
Art.17. Incetarea contractului 
17.1. Prezentul Contract inceteaza prin una din urmatoarele modalitati : 
a) la implinirea termenului prevazut in Contract; 
b) prin acordul scris al Partilor contractante; 
c) prin denuntarea unilaterala de catre oricare dintre Partile contractante cu o 

notificare transmisa  celeilalte parti cu minim 20 de zile inainte de data 
preconizata pentru incetare. Toate sumele datorate conform prezentului 
Contract pentru servicii deja prestate, vor fi platite de catre Achizitor 
conform conditiilor Contractului. 

d)       prin reziliere de către prestator sau  achizitor în  conditiile prevazute de art. 
15 si 16. 

17.2.   Rezilierea Contractului va interveni “de drept” / automat, în temeiul unei 
notificări scrise din partea oricareia dintre parti (declarație de invocare a 
rezilierii) comunicată  celeilalte parti  fără să fie necesară punerea în 



 

 
 

întârziere (îndeplinirea condițiilor unui caz de rezoluțiune a Contractului 
fiind suficientă pentru a considera prestatorul  ca fiind pus în întârziere), și 
fără (ii) necesitatea îndeplinirii vreunei alte formalități, sau a obținerii unei 
hotărâri judecătorești în acest scop . Acest caz de încetare a Contractului 
reprezintă un pact comisoriu în înțelesul Noului Cod Civil Român din 2009 
(în prezent reglementat în art. 1.553 din acest cod). 

     
Art. 18. Ajustarea preţului contractului 

a) Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt 
tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la Contract. 

b) Nu se acceptă ajustarea/actualizarea preţului contractului 
 
Art.19.Soluţionarea litigiilor 

a) Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate 
ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. 

b) Litigiile şi divergenţele ivite între părţi în legătură cu executarea 
prezentului Contract în cazul cărora părţile nu au reuşit să ajungă la o 
soluţie amiabilă vor fi deduse judecării instanţelor competente de la sediul 
Achizitorului. 

 
Art. 20. Comunicări 

a) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului 
contract, trebuie să fie transmisă în scris. 

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

c) Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

Art. 22. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
22.1. În temeiul și/sau în legătură cu acest Contract, anumite date cu caracter 
personal ale persoanelor fizice care au calitatea de reprezentanți, persoane de 
contact, angajați ai Părților (denumite în continuare „Persoanele vizate”) sunt sau 
vor fi puse la dispoziția Părților fie în cuprinsul acestui Contract, fie prin 
transmitere ulterioară între Părți. Astfel, vor putea fi prelucrate (inclusiv prin 
colectare, stocare și utilizare) următoarele categorii de date cu caracter personal 
ale Persoanelor vizate: nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, 
semnătura, funcția, în legătură cu reprezentanții sau persoanele de contact ale 
celeilalte Părți. Aceste date vor putea fi colectate fie de la cealaltă Parte, fie direct 
de la Persoanele vizate. 
22.2. Fiecare Parte se obligă să prelucreze datele personale ale Persoanelor vizate 
doar în scopul stabilirii, derulării, monitorizării și ținerii evidenței relațiilor de 



 

 
 

afaceri dintre ele desfășurate in temeiul Contractului și este răspunzătoare față de 
cealaltă Parte pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a unei încălcări de către 
aceasta a dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor, a 
legislației române în domeniu, precum și a prezentului Contract.  
22.3. Pentru a asigura informarea la timp, transparentă și relevantă a Persoanelor 
vizate, conform cerințelor legislației aplicabile în domeniu, fiecare Parte va 
întocmi și va fi răspunzătoare pentru conținutul propriei sale note de informare 
cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal pe care o desfășoară în 
legătură cu Persoanele vizate ale celeilalte Părți, precum si pentru orice prejudicii 
cauzate (inclusiv sancțiuni aplicate) ca urmare a neîndeplinirii, total sau parțial, a 
acestei obligații 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 Părți în numele acestei Părți 
în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la momentul primirii respectivei 
note de informare de la cealaltă Parte, și să furnizeze celeilalte Părți în scris de 
îndată dovada comunicării. Părțile își 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. 
22.4. Datele cu caracter personal prelucrate de fiecare Parte trebuie să fie exacte, 
complete și actuale. În acest scop, fiecare 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. 
22.5. Partile se obligă reciproc să implementeze, să mențină și să opereze măsuri 
tehnice și organizatorice suficiente și adecvate care să îndeplinească cerințele 
legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal pentru a asigura 
securitatea, confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea datelor cu caracter 
personal și protejarea lor împotriva prelucrării (inclusiv utilizării) neautorizate 
sau nelegale și împotriva pierderii accidentale, distrugerii și/sau deteriorării lor; 
la cererea în scris a celeilalte Părți, fiecare Parte va prezenta dovezi ale respectării 
în concret și corespunzător a acestor obligații.  
22.6. Fiecare Parte se obligă să notifice în scris, imediat sau în cel mult 24 de 
ore, pe cealaltă Parte, cu privire la orice plângere și/sau cerere care se referă la 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor sale vizate, sau la 
respectarea legislației in vigoare sau a instrucțiunilor celeilalte Părți în această 
materie, ori, dupa caz, sau cu privire la orice incident de securitate privind aceste 
date. 
22.7. Oricind pe parcursul derularii raporturilor lor de afaceri în temeiul și/sau 



 

 
 

în legătură cu acest Contract, fiecare dintre Părți, la solicitarea celeilalte Parti 
și/sau a Persoanelor vizate, precum și la încetarea raporturilor de afaceri în 
temeiul și/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 șteargă datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate ale 
celeilalte Părți, cu exceptia cazurilor în care este îndreptățită să stocheze și/sau să 
prelucreze în continuare aceste date, total/parțial, în baza unei prevederi legale, a 
unui interes legitim, și/sau în cazul în care a obținut în mod legal consimțământul 
vreuneia dintre Persoanele vizate ale celeilalte Părți. La solicitarea oricăreia 
dintre Părți sau a unei Persoane vizate a acestei Părți, cealaltă Parte va transmite 
în scris dovada respectarii obligaților prevazute în prezentul articol, și/sau 
motivele pentru care este îndreptățită să stocheze și/sau să prelucreze în 
continuare datele personale respective. 
22.8. La solicitarea oricăreia dintre Părți sau a unei Persoane vizate a acestei 
Părți, cealaltă Parte va transmite în scris dovada respectarii obligaților prevazute 
în prezentul Contract, și/sau motivele pentru care este îndreptățită să stocheze 
și/sau să prelucreze în continuare datele personale respective. 
22.9. Părțle se obligă să-și ofere, cu celeritate, în mod rezonabil și cu bună-
credință, asistență și cooperare reciprocă la solicitarea oricăreia dintre acestea în 
vederea respectarii obligațiilor lor în ceea ce privește datele cu caracter personal 
ale Persoanelor vizate în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția 
acestor date. 
22.10. Orice transfer de date cu caracter personal realizat de oricare din Părți va 
respecta cerințele legale prevăzute în legislația aplicabilă, incluzând 
Regulamentul UE nr. 679/2016. 
22.11. În cazul și în măsura în care oricare dintre Părți va acționa, în calitate de 
persoană împuternicită pentru cealaltă Parte, în legătură cu date cu caracter 
personal prelucrate în temeiul și/sau în legătură cu Contractul, Părțile se obligă 
să încheie un acord de prelucrare a datelor în conformitate cu prevederile Art. 28 
din Regulamentul general privind protecția datelor sau orice prevedere legală 
subsecventă echivalentă a acestuia, pentru a asigura conformitatea cu cerințele 
legale aplicabile cu privire la o astfel de prelucrare de date cu caracter personal. 
 
Art.23. Dispozitii finale 

a) Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare originale cate unul 
pentru fiecare parte contractanta. 

b) Orice modificare a prezentului contract se face cu acordul părților prin act 
adiţional. 
 
ACHIZITOR ,           PRESTATOR, 

 


