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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

PRIMARIA ORASULUI DRAGOMIREŞTI 
Dragomireşti, Str. 1 Decembrie 1918, nr.151,Maramureş,Cod 437140, Tel.0262-

337007,Fax 0262-337361,  primaria.dragomiresti@yahoo.com 

 

 

Nr.___________  
 

Contract de servicii 
 
Art. 1 Preambul  
1.1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 
s-a încheiat prezentul contract de prestări de servicii,  
între  
Unitatea Administrativ Teritorială a Orașului Dragomiresti  cu sediul in Dragomirești, str.1 
Decembrie 1918 nr.151, jud. Maramures, cod postal 437140, telefon/fax 0262/337361, cod fiscal 
3627560,  reprezentată prin Vasile Țiplea, având funcţia de primar, în calitate de achizitor, pe de 
o parte  
Și 
 ................................................................................. cu sediul în ................, str. 
......................................., nr. ......., telefon: ............................, fax: ............................, număr de 
înmatriculare J..../..../............., cod fiscal .........................., cont RO.....TREZ...................................., 
deschis la Trezoreria .........................., reprezentată prin ........................................... având funcția 
de ............................, în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 cu respectarea următoarelor clauze  
 
Art. 2 Termeni și definiţii  
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  
a) contract - contractul de achiziţie publică ce are ca obiect prestarea de servicii astfel cum este 
consemnat împreună cu toate anexele şi documentele emise pentru atribuirea şi executarea sa; 
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, așa 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 - activităţile a căror prestare fac obiect al contractului, așa cum sunt descrise în caietul 
de sarcini, anexă la prezentul contract;  
e) forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii 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, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu 
este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;  
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f) cazul fortuit – o împrejurare de fapt imprevizibilă și de neînlăturat care împiedică, în mod 
obiectiv și fără nicio culpă din partea debitorului, executarea obligației sale contractuale, cu 
consecința exonerării sale de răspundere pentru această neexecutare;  
g) zi – zi calendaristica; an - 365 de zile;  
h) act adiţional – document ce modifică termenii şi condiţiile contractului de servicii.  
 
Art. 3 Interpretare  
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.  
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit.  
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.  
 
Art. 4 Obiectul principal al contractului  
4.1. Obiectul contractului de prestări servicii constă în prestarea de servicii de audit financiar 
pentru obiectivul de investiții "Electrificare case Drgomirești", cod referință proiect 2021/588126, 
în cadrul proiectelor Electrificare gospodării – Granturi SEE – Programul pentru energie din 
România, program operat de Innovation Norway pentru Granturile  SEE și Norvegiene 2014-2021.  
4.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform Caietului de sarcini, Termenii și condițiile 
standard ale Granturilor SEE și Norvegiene de la Innovation Norway și a Scrisorii de finanțare 
acceptată de către Achizitor cu respectarea prevederilor legislației în vigoare, potrivit obligațiilor 
asumate prin prezentul contract și corelativ cu fondurile alocate achizitorului pentru executarea 
contractului.  
4.3. Achizitorul se obligă să achiziționeze serviciile prestate și să plătească prețul convenit în 
prezentul contract.  
 
Art. 5 Preţul contractului  
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul pentru prestarea de servicii 
de audit financiar pentru obiectivul de investiții "Electrificare case Drgomirești", plătibil 
Prestatorului de către Achizitor, este de ............... lei exclusiv T.V.A., respectiv ...................... lei 
inclusiv T.V.A.  
5.2. Taxa pe valoare adaugata (TVA) valabilă la data încheierii prezentului contract de servicii este 
de 19%, conform prevederilor Codului Fiscal.  
5.3. Valoarea de Contract Acceptatã va acoperi toate obligatiile Prestatorului potrivit prevederilor 
Contractului si toate cele necesare pentru o executie corespunzãtoare cu respectarea tuturor 
prevederilor Caietului de sarcini, a anexeleor aferente si a legislatie in vigoare și este ferm pe toată 
perioada de valabilitate a acestuia, nu se ajustează și nu se actualizează. Pentru serviciile 
prestate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract.  
 
Art. 6 Modalități de plată  
6.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate.  
6.2. Achizitorul va efectua plata către prestator, in maxim 60 de zile de la data primirii 
(inregistrarii) facturii insotita de procesul verbal de receptie a serviciilor prestate. Factura va fi 
emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a procesului verbal de receptie 
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calitativă si cantitativă al serviciilor prestate. Plata se va realiza, prin ordin de plată, pe baza 
facturii acceptate de achizitor, în contul prestatorului deschis la  trezorerie. 
6.3. Plata serviciilor se va realiza în tranşe aferente predării fiecăruia dintre rapoartele de audit 
după cum urmează: 60% reprezentând rapoartele intermediare și 40% raportul final. Factura va fi 
insotita de procesul verbal de receptie a serviciilor prestate, acceptat de achizitor fara obiectiuni. 
Eventualele completari sau corectii se vor efectua in maxim 5 zile de la luarea la cunostinta. 
6.4. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie nu va fi semnat 
de comisia de receptie, care confirma ca serviciile au fost prestate conform prezentului contract. 
 
Art. 7 Durata contractului  
7.1. Durata prezentului contract începe de la data semnării acestuia de către ambele părți și se va 
derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanțare 2021/588126, respectiv 
până la 31.07.2023.  
7.2. Durata de execuție a contractului este de: la data semnării lui de către ultima parte și pînă la 
31.07.2023, dar nu mai devreme de eliberarea Raportului final de audit, cu posibilitatea de 
prelungire a duratei contractului în cazul prelungirii proiectului, prin Act Adiţonal, cu acordul 
părţilor, fără modificarea preţului contractului.  
7.3. Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii de către ambele părți 
contractante a obligațiilor ce le revin conform clauzelor prezentului contract și a anexelor 
acestuia.  
Art. 8 Executarea contractului  
8.1. Executarea contractului începe după semnarea de ambele părți.  
Art. 9 Documentele contractului  
9.1. Documentele contractului sunt:  
a) caietul de sarcini;  
b) propunerea financiară;  
c) achiziția directă din SEAP;  
d) acte adiționale, dacă este cazul;  
9.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente 
ale ofertei sunt inferioare sau nu corespund cerintelor din caietul de sarcini, prevaleaza 
prevederile din caietul de sarcini.  
Art. 10 Standarde / condiții tehnice de calitate  
10.1. Serviciile prestate în baza contractului vor fi realizate în conformitate cu Contractul de 
finanțare 2021/588126,  Standard terms and conditions (Termeni și condiții standard) și 
îndrumările relevante publicate pe site-ul oficial al programului Innovation Norway, auditate de 
un auditor autorizat independent în conformitate cu standardul de audit ISA 805, Caietul de 
sarcini și Propunerea prestatorului, anexe la prezentul contract de servicii.  
10.2. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele şi legislaţia în 
vigoare. 
 
Art. 11 Obligaţiile principale ale Prestatorului  
11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și performanțele prezentate în 
caietul de sarcini și potrivit propunerii acceptate de Achizitor, în concordanță cu prevederile 
contractului de finanțare 2021/588126, Termenii și condițiile pentru Electrificare gospodării – 
Granturi SEE – Programul pentru energie din România, program operat de Innovation Norway 
pentru Granturile  SEE și Norvegiene 2014-2021.  
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11.2. Prestatorul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul 
contractului sunt prestate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale in 
domeniul contractului. 
11.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în termenul stabilit. 
Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  
11.4. Prestatorul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă și are obligația de a respecta reglementările 
obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată 
la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, 
convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii.  
11.5. Prestatorul are obligația de a nu face declarații publice privind derularea contractului, fără 
aprobarea prealabilă a Achizitorului și nici de a se angaja în orice alte activități care intră în 
conflict cu obligațiile sale față de Achizitor conform prezentului contract. Prestatorul va actiona 
intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor conform regulilor 
si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. 
11.6. Prestatorul se obligă, pe durata derulării prezentului contract, să informeze Achizitorul 
despre apariția situațiilor de conflict de interese și de a lua măsurile legale pentru înlăturarea lor. 
11.7. Prestatorul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, 
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care prestatorul considera ca 
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, 
in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu 
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. Dispozitiile art. 1858-1859 din 
Codul Civil se aplica in mod corespunzator. 
11.8. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:  
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, marci inregistrate etc.), legate de prestarea serviciului;  
b) daune-interese, cheltuieli, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.  
 
Art. 12 Obligaţiile principale ale Achizitorului  
12.1. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile care fac obiectul prezentului contract, în 
termenul convenit, conform standardelor şi/sau performanţelor prezentate în propunere, anexă 
la contract și în concordanță cu cerințele caietului de sarcini.  
12.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 
prezentul contract, pentru serviciul prestat, conform prevederilor prezentului contract.  
12.3. Să comunice cu Prestatorul numai prin reprezentantul legal sau persoanele împuternicite de 
către acesta.  
12.4. Să efectueze plata serviciilor achiziționate către Prestator în cont deschis la Trezoreria 
Statului, prin ordin de plată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
 
Art. 13 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
13.1. În cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte în termenul convenit obligaţiile asumate faţă 
de Achizitor, acesta are dreptul de a percepe din valoarea contractului ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% /zi, pentru partea din contract neîndeplinită.  
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13.2. În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţiile de plată în 
termenul convenit, atunci Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, 
aplicată la valoarea plăţii neefectuate, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% /zi. 
13.3. În cazul apariției unor situații, neimputabile achizitorului, din care rezultă imposibilitatea 
obiectivă de a onora facturile în termenul prevăzut la art. 6, alin. 1 din prezentul contract, acesta 
poate solicita prelungirea termenului de plată, conform acordului și înțelegerii stabilite cu 
Prestatorul.  
13.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile 
semnatare, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea acestuia unilateral şi de a 
pretinde plata de daune-interese.  
 
Art. 14 Denunţarea unilaterală, suspendarea, rezilierea/rezoluţiunea şi încetarea contractului 
14.1. Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract în perioada de valabilitate 
a acestuia în una din situațiile prevăzute de art. 222, alin. (2), respectiv art. 223 din Legea nr. 
98/2016.  
14.2. Prezentul contract poate fi reziliat în cazul în care Prestatorul/Achizitorul nu își îndeplinește, 
după caz, obligațiile asumate prin prezentul contract.  
14.3. Încetarea contractului nu va afecta nici un alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului 
dobândit în temeiul prezentului contract, anterior încetării acestuia.  
14.4. Încetarea contractului, în oricare din situațiile menționate la prezentul articol, nu va avea 
niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.  
14.5. Prezentul contract se realizează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția vreunei 
autorități sau instanțe judecătorești, în cazul în care:  
a. Prestatorul este declarat în stare de incapacitate sau a fost declanșată procedura de 
lichidare/faliment;  
b. Prestatorul cesionează obligațiile;  
c. Prestatorul implică noi subcontractanți, ulterior, în executarea contractului, fără a avea acordul 
scris al achizitorului;  
d. are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 
juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt 
realizate prin act adițional la prezentul contract;  
e. Prestatorul încalcă obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin 
legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau 
prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul de activitate aplicabil serviciilor 
care fac obiectul contractului;  
f. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă pentru 
domeniul contractului și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii 
Europene și, ca urmare a acestui fapt, contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului.  
14.6. Prezentul contract încetează de drept:  
a. prin ajungerea la termen;  
b. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligaților ce le revin conform prezentului 
contract și legislației în vigoare;  
14.7. Prezentul contract poate înceta și în următoarele cazuri:  
a. prin acordul de voință al părților semnatare, materializate în scris, prin act adițional la contract; 
b. prin denunțare unilaterală de către achizitor, în baza unei notificări emisă în termen de 10 zile 
de la intervenirea unei situații din cele menționate la art. 14.1;  
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c. în caz de acțiune a forței majore pentru o perioadă mai mare de 3 luni, care face imposibilă 
executarea obligațiilor pentru părțile semnatare;  
14.8. Parte care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica 
celeilalte părți, cu cel puțin 10 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă 
efectele.  
14.9. În cazul prevăzut la art. 14.7, litera c), Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data încetării contractului.  
14.10. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat 
încetarea contractului.  
14.11. În cazul în care executarea contractului este viciată de erori substanţiale sau nereguli sau 
de fraudă, Achizitorul va suspenda executarea acestuia.  
14.12. În cazul suspendării/sistării temporare a prestării serviciilor, durata prezentului contract se 
va prelungi automat cu perioada suspendării/sistării.  
 
Art. 15 Garanţia de bună execuţie a contractului – Nu este cazul  
Art. 16 Amendamente  
16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului.  
16.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.  
16.3. De la prevederile alin. (1) fac excepție clauzele referitoare la prețurile unitare.  
 
Art. 17 Conflictul de interese  
17.1. Părțile semnatare vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice 
situaţie de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării 
prezentului contract, în mod obiectiv şi imparţial.  
17.2. Conflictele de interese pot apărea, în mod special, ca rezultat al intereselor economice, 
afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte 
legături ori interese comune. În situaţia apariței unui potențial conflict de interese Prestatorul 
notifică în scris Achizitorul în termen de 3 zile despre această situaţie.  
17.3. În cazul în care Prestatorul se află în situaţie de conflict de interese sau într-o situaţie care, 
deşi nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării prezentului 
contract şi cu bună știință sau din rea voință nu aduce la cunoștința Achizitorului această situație 
în termenul prevăzut la art. 17.2, aceasta dă dreptul Achizitorului de a rezilia contractul 
subsecvent cu notificare prealabilă și fără acordul Prestatorului.  
 
Art. 18 Cesiunea 
18.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
prezentul contract.  
18.2. Creanţele născute din prezentul contract pot face obiectul cesiunii.  
18.3. Cesiunea va fi notificată Achizitorului în termen de 3 zile lucrătoare.  
18.4. Cesiunea nu afectează obligaţiile născute din prezentul contract care vor rămâne în sarcina 
părţilor contractante aşa cum au fost stipulate şi asumate iniţial.  
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18.5. În cazul în care drepturile și obligațiile Prestatorului stabilite prin acest contract sunt 
preluate de către un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu 
universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau 
insolvenţă, Prestatorul poate să cesioneze oricare din drepturile şi obligaţiile care decurg din 
prezentul contract, inclusiv drepturile la plată, doar cu notificarea Achizitorului cu minimum 10 
zile lucrătoare înainte de demararea procedurilor de preluare.  
18.6. După primirea notificării prevăzută la art. 18.5, Achizitorul verifică îndeplinirea criteriilor de 
calificare şi selecţie stabilite iniţial în documentaţia de atribuire pentru atribuirea prezentului 
contract de către operatorul economic care urmează să preia drepturile şi obligaţiile 
Prestatorului.  
18.7. Achizitorul în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzută la art. 18.5. 
finalizează evaluarea şi comunică Prestatorului dacă operatorul economic care urmează să 
îndeplinească drepturile şi obligaţiile acestuia îndeplineşte cerinţele de calificare şi selecţie 
stabilite iniţial.  
 
Art. 19 Alte responsabilităţi ale prestatorului  
19.1. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu 
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor 
şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 
contractului.  
Art. 20 Alte responsabilităţi ale achizitorului  
20.1. Să asigure în permanenţă rezolvarea problemelor de competenţa sa în legătură cu 
executarea contractului.  
 
Art. 21 Recepţie şi verificări  
21.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor 
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunere şi din caietul de sarcini şi îşi 
rezervă dreptul de a solicita remedierea eventualelor nereguli în limitele prevederilor legale şi a 
normativelor în vigoare.  
21.2. Recepția cantitativă și calitativă se va efectua la sediul Achizitorului.  
21.3. Rezultatele recepției se vor consemna într-un proces verbal de recepție care se va semna de 
ambele părți.  
21.4. Dacă serviciile prestate nu corespund specificaților solicitate, Achizitorul are dreptul să le 
respingă, iar Prestatorul, fără a modifica prețul contractului, are obligația de a efectua toate 
modificările necesare pentru ca serviciile prestate să corespundă specificațiilor solicitate, într-un 
termen care nu trebuie să depășească 2 zile lucrătoare de la constatarea lor.  
21.5. Întârzierile datorate efectuării de către Prestator a modificărilor necesare pentru ca 
serviciile să corespundă specificațiilor solicitate nu scutesc Prestatorul de plata penalităților 
prevăzute în cadrul articolului 13.  
21.6. Recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor se efectuează în maximum 3 zile lucrătoare de 
la prestare şi constă în efectuarea următoarelor operaţiuni: a) recepţia cantitativă reprezintă 
inspectarea şi verificarea prin numărarea a serviciilor prestate; b) recepţia calitativă în vederea 
verificării conformităţii serviciilor prestate cu specificaţiile din propunerea tehnică va fi efectuată 
de către Achizitor pe baza documentelor prezentate de Prestator astfel cum sunt solicitate prin 
caietul de sarcini.  
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Articol 22 Ajustarea pretului contractului  
22.1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract.  
22.2. Preţul serviciilor prestate este ferm şi nu poate fi ajustat pe toată perioada de derulare a 
contractului.  
 
Art. 23 Prelucrarea datelor cu caracter personal  
23.1. Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în 
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum și cu respectarea legislației 
naționale în materie, realizării scopului contractului, precum și în scop statistic. 23.2. Datele cu 
caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679 / 2016, vor fi prelucrate în 
acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare și 
urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul 
contract.  
23.3. Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor 
atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate 
a datelor cu caracater personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer 
către terți ori publicare pe surse publice interne sau externe.  
23.4. Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale toate 
condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității 
datelor cu caracter personal.  
23.5. Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a 
securității prelucării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de 
urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității 
Naționale de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), conform 
obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.  
 
Art. 24 Forţa majoră/ Cazul fortuit 
24.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  
24.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actionează.  
24.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.  
24.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor.  
24.5. Dacă forța majoră/cazul fortuit acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai 
mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fară ca vreuna dintre parți să poată pretinde celeilalte daune-interese.  
24.6. Cazul Fortuit va însemna orice eveniment care nu poate fi prevăzut de părți și nici 
împiedicat de către acestea și care determină imposibilitatea acestora de a-și executa obligațiile 
contractuale, acesta fiind însoțit de un raport detaliat care va explica și justifica evenimentul care 
a determinat Cazul Fortuit.  
 
Art. 25 Soluţionarea litigiilor  
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25.1. Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice situație litigioasă apărută în legătură cu îndeplinirea prezentului contract. 
25.2. În termen de maximum 5 zile de la apariţia unui potențial litigiu, părţile se vor notifica 
reciproc în scris asupra conduitei adoptate, precum şi cu privire la soluţiile propuse pentru 
rezolvarea acestuia. Fiecare parte are obligaţia de a răspunde în termen de 5 zile de la cererea 
transmisă de cealaltă parte referitor la soluţionarea pe cale amiabilă a disputei. În cazul în care 
vor considera necesar, părţile se pot întâlni în scopul soluţionării aspectelor divergente.  
25.3. Dacă după 5 zile de la începerea acestor tratative directe, părţile nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă referitoare la prezentul contract, fiecare parte poate solicita ca disputa 
să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit dispozițiilor legale în 
vigoare.  
 
Art. 26 Clauza de confidențialitate 
26.1. Prestatorul se obligă prin semnarea prezentului contract să efectueze toate diligențele și să 
se asigure de păstrarea confidențialității privind adresele de prestare sau alte date cu caracter 
confidențial aduse la cunoștință de către Achizitor, atât pe toată perioada derulării contractului, 
cât și după încetarea acestuia. 26.2. Achizitorul este obligat să comunice Prestatorului orice 
aspect referitor la caracterul confidențial privind adresele de prestare sau alte aspecte aflate sub 
incidența caracterului confidențial și să se asigure de respectarea acestor prevederi de către 
Prestator.  
Art. 27 Limba care guvernează contractul  
27.1. Limba care guvernează contractul este limba româna.  
Art. 28 Comunicări  
28.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris.  
28.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii.  
28.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.  
28.4. Documentelor transmise prin formă electronică le sunt aplicabile prevederile legale 
referitoare la semnătura electronică.  
Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  
   
               Achizitor,                                                                                 Prestator, 
       Primar UAT Dragomirești,                                                                        SRL                 
             Vasile ȚIPLEA                                                                       Administrator,  
                                                                                                  
 
 
 
 
 
  


