
Formular nr. 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.164, alin. (1) şi ale 
ART. 167, ALIN. (1) DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul, ..... (numele si prenumele), CCtatcan ......  (se va completa naţionalitatea), UasCUt la data de ...... , in localitatatea
..... , domiciliat in ........... (adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap. Judeţ/ sector, conform datelor inscrise in actul de
identitate), pOSeSOr al ......  (se completează cu tipul actului de identitate), SCfia..... UT........, eliberat de......la data de.......,
reprezentant legal/împutemicit (se păstrează varianta aplicabilă) al ...........  (denumirea completa a operatorului economic, conform
datelor inscrise in certificatul de înregistrare), CU Scdiul SOCial in ....(adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap, judeţ/
sector, conform datelor inscrise in certificatul de înregistrare), inrcgistrat in Registrul ComCrtului Sub IU"...................., avand
codul unic de inregistrare............. ,
ţinând seama de anunţul publicitar nr................. publicat în SEAP de DUPSPM Sector 1 în calitate de
autoritate contractantă pentru realizarea achiziţiei directe având ca obiect..................................
cunoscând dispoziţiile art. 326 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că 
societatea noastră şi persoanele care fac parte din organul de administrare/ de conducere/ de supraveghere, nu 
se află în situaţiile prevăzute la art. 164, alin. (1) şi la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice.

Data...............................

................................ (semnătura), în calitate de ............................... , legal autorizat să semnez declaraţia
pentru şi în numele............................... (denumirea/ numele operatorului)
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Formular nr. 2 - Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 şi 60 
DIN Legea 98/2016

Subsemnatul,..... (numele si prenumele), cctatean........ (seva completa naţionalitatea), nascut la data de........ , in localitatatea
..... , domiciliat in ........... (adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap. Judeţ/ sector, conform datelor înscrise in actul de
identitate), pOSeSOr al ......  (se completează cu tipul actului de identitate). Seria..... IU"........, eliberat de......la data de.......,
reprezentant legal/împutermcit (se păstrează varianta aplicabilă) al ........... (denumirea completa a operatorului economic, conform
datelor înscrise in certificatul de înregistrare), CU Sediul SOcial in ....(adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap. Judeţ/
sector, conform datelor înscrise in certificatul de înregistrare), inregistrat in Registrul Comertului Sub UT................... , avand
codul unic de inregistrare............. ,

ţinând seama de anunţul publicitar nr................. publicat în SEAP de DUPSPM Sector 1 în calitate de
autoritate contractantă pentru realizarea achiziţiei directe având ca obiect..................................
luând act de numele persoanelor care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, astfel cum sm— 
acestea precizate mai jos:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele persoanei cu 
funcţie de decizie

Funcţia pe care o deţine în cadrul autorităţii 
contractante

1. Pavel Bogdan Virgiliu Director General

2. Borcea Frone Ortansa Director General Adjunct, Direcţia Management 
Economic

3. Munteanu Razvan Consilier Serviciul pentru relaţia cu OIREP-uri, 
persoane juridice si ONG-uri

4. Trăscăianu Radu Şef Serviciu Administrativ

5. Bogdan Carmen Mihaela Consilier Serviciul Management Achiziţii Publice

declar pe proprie răspundere că societatea noastră nu se află în situaţii generatoare de conflict de interese astfe|_ 
cum sunt acestea prevăzute în dispoziţiile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de îneălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data...............................

............................... (semnătura), în calitate de ............................... , legal autorizat să semnez declaraţia
pentru şi în numele............................... (denumirea/ numele operatorului)
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FORMULAR NR. 3 - DECLARAŢIE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Subsemnatul, ..... (numele si prenumele), reprezentant legal/împutemicit (se păstrează varianta aplicabilă) al ...........  (denumirea
completa a operatorului economic, conform datelor înscrise in certificatul de înregistrare), CU Sediul SOcial in ... {adresa completa: oraş,
strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap. Judeţ/ sector, conform datelor înscrise in certificatul de înregistrare), Înregistrat in Registrul
Comerţului sub nr............... , avand codul unic de Înregistrare..............,
in calitate de ..................  (se va completa ofertant unic sau lider de asociere, după caz) in cadrul prOCedurii atribuire a
contractului de lucrări de amenajare provizorie a spaţiului dat în folosinţă prin HCL nr. 260/28.08.2019 ca 
sediu instituţional

□ declar că sunt de acord cu clauzele contractuale din proiectul de contract şi nu consider că sunt necesare 
modifîcări/completări ale acestora
□ propun modificarea/completarea următoarelor clauze contractuale din proiectul de contract:

Clauza din proiectul de contract 
subsecvent

Propunere de modificare/ 
completare

Motivarea propunerii de modificare/
completare

Data

...............................  (numele complet), în calitate de............................... . autorizat să semnez cu semnătură
electronică extinsă declaraţia pentru şi în numele............................... (denumirea operatorului economic)
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FORMULAR NR. 4 - DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAŢIILOR REFERITOARE LA 
CONDIŢIILE DE MUNCA SI PROTECŢIA MUNCII, PROTECŢIA MEDIULUI

Operator economic

Subsemnatul, ..... (numele si prenumele), CCtatCan ......  (se va completa naţionalitatea), naSCUt la data dc ...... , in localitatatca
..... , domiciliat in ........... (adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap, judeţ/ sector, conform datelor înscrise in actul de
identitate), pOSCSOr al ......  (se completează cu tipul actului de identitate), SCria.....nr........, eliberat de......la data de.......,
reprezentant legal al ........... (denumirea completa a operatorului economic, conform dalelor înscrise in certificatul de înregistrare), CU
sediul social in ... {adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap, judeţ/ sector, conform datelor înscrise in certificatul de
înregistrare), inregistrat in Registrul Comerţului sub nr............... , avand codul unic de inregistrare..............,
in calitate de ofertant în cadrul procedurii atribuire a contractului de lucrări de amenajare provizorie a spaţiului 
dat în folosinţă prin HCL nr. 260/28.08.2019 ca sediu instituţional a, cunoscând dispoziţiile art. 326 Cod penal 
cu privire la falsul in declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
1. Vom respecta dispoziţiile legale in vigoare in domeniul muncii, protecţiei sociale si protecţiei muncii si ill 
domeniul protecţiei mediului aplicabile activitatilor pe care le vom desfasura pe durata si in legătură cu 
contractul.

Data...................

Numele si prenumele semnatarului 

, în calitate de
(semnătura)
oferta pentru şi în numele

legal autorizat să semnez

(denumirea/numele ofertantului)
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Formular PF - Propunere financiară aferentă anunţului publicitar nr ....

Subsemnatul,..... (numele si prenumele), cetatcaii........ (se va completa nalionalilatea), nascut la data de........ , in localitatatea
..... , domiciliat in ........... (adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap, judeţ/ sector, conform datelor înscrise in actul de
identitate), pOSCSOf al ......  (se completează cu tipul actului de identitate), SCria.....nr........ , eliberat dc......la data dc.......,
reprezentant legal/împutemicit (se păstrează varianta aplicabilă) al ...........  (denumirea completa a operatorului economic, conform
datelor înscrise in certificatul de înregistrare), CU Sediul SOcial in ... {adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap. Judeţ/
sector, conform datelor înscrise in certificatul de înregistrare), inregistrat in Registrul Comcrtului Sub nr................... , avand
codul unic de inregistrare............. ,
ţinând seama de anunţul publicitar nr................. publicat în SEAP de DUPSPM Sector 1 în calitate de
autoritate contractantă pentru realizarea achiziţiei directe având ca obiect..................................
ne angajăm ca, să executăm prestam serviciile solicitate la următoarele preţuri;

Nr
crt. Servicii

Valoare lunară fara
TVA

Valoare 24 luni/fara
TVA

1. Abonament acces internet
2. Abonament tv

TOTAL
(Dacă operatorul are deja stabilit un pachet ce include ambele servicii va adapta tabelul)

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) de zile, 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 valabilitate.
înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ dacă respectiva ofertă nu satisface 
condiţiile din anunţul publicitar nr...................

Data,

...............................  (semnătura), în calitate de ............................... . legal autorizat să semnez propunerea
financiară pentru şi în numele............................... (denumirea/ numele operatorului)
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CAIET DE SARCINI

Cerinţele prezentate mai jos sunt considerate minimale. în acest sens orice ofertă de bază prezentată, 
care se abate de la acestea, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică 
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale.

Obiectul Achiziţiei:
Servicii de conexiune şi acces la reţeaua internet prin mediul de fibra optică, inclusiv cablu 
TV

Prestatorul are obligaţia de a realiza conexiunea şi de asigura accesul la reţeaua internet 
la sediul achizitorului din Str. Mureş nr. 18-24, Etaj 2, sector 1, Bucureşti.

Se solicită o soluţie de comunicaţie „la cheie”, prestatorul fiind responsabil de configurarea 
echipamentelor şi a reţelei de internet.

Obligaţiile Prestatorului

a) Se va asigura furnizarea de servicii pe o buclă locală permanentă, pe suport de fibră optică şi 
echipamentele de media conversie aferente instalării, cu cel puţin o interfaţă 
Etheraet/F astEthemet;

b) Conexiunea se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare.

c) Se va asigura o bandă garantată de internet la capacitatea: internet extern minim 700 Mbps; 
metropolitan minim 1000 Mbps;

d) Se va asigura viteza de acces garantată atât pentru conexiunea la internet cât şi pentru 
conexiunea metroplitană fără limită de trafic, cu un Uptime garantat contractual ( Service 
Level Agrement);

e) Se va asigura 1 adresă IP dinamică şi rutabilă; trafic nelimitat în timp sau volum de date; fără 
limitări de trafic dowload/upload; disponibilitate garantată a serviciului de 99,8%;

f) Se vor asigura 2 AP-uri;

g) Se va asigura conectivitatea a 200-250 de posturi de lucru (PC-uri, imprimante, camere IP şi 
alte echipamente interconectabile)

h) Se va asigura acces la internet 24/zi, 7 zile pe săptămână, suport tehnic 24h/24 cu personal 
specializat;

i) Se va asigura monitorizarea permanetă a serviciilor prestate şi asigurarea unui program de 
asistenta tehnica non-stop;

j) Autoritatea contractantă va fi notificată cu privire la incidentele majore de securitate 
survenite pe perioada furnizării serviciului;

k) Conexiune de televiziune Analogică/Digitală, prin care vor fi deserviţi un număr de 2 
utilizatori cu posibilitatea de suplimentare a numărului acestora;

l) Se vor asigura echipamentele şi materialele necesare conexiunilor până la utilizatorii finali, 
fără costuri suplimentare;

m) Pachetul ofertat de canale va include obligatoriu canalele TV româneşti aflate în emisie şi 
autorizate de CNA;
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n) Se va asigura garanţia echipamentelor distribuite, a conexiunilor instalate şi a reţelei de 
distibuţie pentru cei 2 utilizatori, pe toată durata derulării contractului;

Responsabilităţile Prestatorului
Operatorul economic, interesat să depună ofertă, va suporta toate cheltuielile asociate elaborării şi 
prezentării ofertei sale, nefiind îndreptăţit să solicite rambursare acestora indiferent de rezultatul 
obţinut în urma adjudecării contractului;

Propunerea tehnica se va elabora astfel încât să se regăsească toate solicitările caietului de sarcini şi 
va fi redactată în limba română, semnată de către ofertant sau de către un împuternicit autorizat al 
acestuia.

La elaborarea propunerii financiare se vor lua în calcul toate cheltuielile legate de configurarea 
echipamentelor şi a reţelei de comunicaţii, efectuarea verificărilor/reparaţiilor, deplasarea 
personalului de specialitate al acestuia la sediul autorităţii.

Criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut, în condiţiile respectării cerinţelor achizitorului.

Plata se va realiza în lei, în cont de trezorerie , în termen de 30 de zile de la primirea facturii lunare.
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MODEL CONTRACT

In temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice:

1. Părţile

DIRECŢIA DE UTILITĂŢI PUBLICE, SALUBRIZARE şi PROTECŢIA MEDIULUI 
SECTOR 1,
sediul: Str. Mureş, nr. 18-24, sector 1, Bucureşti
CUI 41640678
e-mail: dupspmsl @gmail.coin
cont: R087TREZ24A740501200108X , deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului
Bucureşti,
reprezentat prin Director General, domnul Bogdan-Virgiliu PA VEL, în calitate de achizitor, pe dc:^ 
o parte, 
si

Sediu:
Telefon:
Fax:
e-mail:
CUI:
Cont: , deschis la Trezoreria
reprezentata prin domnul in calitate de imputemicit legal, denumita in continuare prestator

2. Definiţii
A

2.1. In prezentul contract următorii termeni vor fî interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor si prestator - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul platibil prestatorului de către achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a căror prestare fac obiect al contractului;
e. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile;
f ordin administrativ - orice instrucţiune sau ordin emis în scris de achizitor către prestator privind 
prestarea serviciilor.

3. Interpretare

3.1. In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis in context.
3.2. Termenul « zi » ori « zile » sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit.

4. Obiectul contractului

Prestatorul se obliga sa asigure, în confonnitate cu clauzele contractului şi cu prevederile caietului de 
sarcini, servicii de conexiune şi acces la reţeaua internet.
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Achizitoiul se obliga sa plateasca prestatorului serviciile prestate corespunzător de către acesta, in 
confonnitate cu clauzele contractului.

5.

5.1.
5.2.

Preţul contractului. Modalitati de plata

Valoarea contractului este de .... lei fara T.V.A. respectiv.......lei cu T.V.A. 19% inclus.
Plata se va realiza pe baza unui abonament lunar in valoare de...................lei fara TVA/lună,

respectiv............lei cu TVA 19% inclus, astfel:

Nr
crt. Serviciu Valoare/lună fara TVA TVA 19% Valoare/luna cu

TVA
1. Abonament acces internet
2. Abonament tv

TOTAL

5.3. Achizitorul va achita contravaloarea facturii în cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii 
acesteia (capitol bugetar 74.02.05.01, articol bugetar 20.01.08 (Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet).

6. DOCUMNTELE CONTRACTULUI

6.1. Documentele contractului sunt:
(1) Caietul de sarcini;
(2) Detaliul achiziţiei directe din SE AP;
(3) Acte adiţionale, daca este cazul.

7. Durata contractului.

7.1. Prezentul contract este valabil pe o perioada de 2 ani de la data semnării acestuia, cu condiţia 
existentei fondurilor necesare.
7.2. Termenul de realizare al conexiunii este de maxim 5 zile lucrătoare, de la data semnării 
contractului.

8. Obligaţiile prestatorului

8.1. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile solicitate de achizitor cu profesionalismul si 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si, in conformitate cu legislaţia in vigoare si de a 
asigura echipamentele necesare conexiunii, fara a percepe costuri de inchiriere a acestora pe toata 
perioada contractului;echipamentele se afla in custodie achizitorului, fara a se percepe taxe generate 
de instalarea acestora;
8.2. Prestatorul are obligaţia sa asigure prin mediul de fibra optica conexiunea de internet şi banda 
garantata de internet si metropolitan, la următoarele capacitati:

— internet extern 700 Mbps; metropolitan 1000 Mbps
8.3. Prestatorul are obligaţia sa asigure viteza de acces garantata atat pentru conexiunea la internet, 
pentru conexiunea metropolitan fara limita de trafic cu un Uptime garantat contractual ( Service 
Level Agrement).
8.4. Prestatorul are obligaţia sa asigure 2 AP-uri.
8.5. Prestatorul are obligaţia sa asigure 1 adrese IP dinamică si rutabilă; banda garantata si traficul 
nelimitat in timp sau volum de date;fara limitări de trafic dowload/upload; disponibilitate garantata a 
serviciului de 99,8%
8.6. Se va asigura conectivitatea a 200-250 de posturi de lucru (PC-uri, imprimante, camere IP şi
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alte echipamente interconectabile)
8.7. Prestatorul are obligaţia sa asigure acces la internet 24h/zi, 7 zile pe saptamana, suport tehnic 
24h/24 cu personal specializat.
8.8. Prestatorul are obligaţia sa asigure monitorizarea permanenta a serviciilor prestate si asigurarea 
unui program de asistenta tehnica non-stop;
8.9. Prestatorul are obligaţia sa asigure conexiunea de televiziune Analogică/Digitală, prin care 
vor fi deserviţi un număr de 2 utilizatori cu posibilitatea de suplimentare a numărului acestora;
8.10. Prestatorul are obligaţia sa asigure pachetul de canale TV româneşti aflate în emisie şi 
autorizate de CNA.
8.11. Prestatorul se oblige sa asigure echipamentele şi materialele necesare conexiunilor până la 
utilizatorii finali, fără costuri suplimentare.
8.10 Prestatorul are obligaţia de notificare a Beneficiarului cu privire la incidentele majore de 
securitate survenite pe perioada furnizării serviciului.
8.11 Prestatorul va suporta toate cheltuielile legate de configurarea echipamentelor si reţelei dp 
comunicaţii, efectuarea verificărilor/reparaţiilor, deplasarea personalului de specialitate al acestuia 1 
sediile indicate.
8.12. Prestatorul mai are si unnatoarele obligaţii:

a) Sa nu se angajeze in nicio activitate sau afacere aflata in conflict cu interesele achizitorului;
b) Sa isi desfasoare intreaga activitate cu buna credinţa, profesionalism, diligenta si 

promptitudine;
c) Sa pună la dispoziţia achizitorului pe toata perioada contractului, personal calificat, cu 

experienţa si expertiza in aplicarea legislaţiei speciale;
8.13. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile respectând termenele legale prevăzute de legislaţia in 
vigoare.
8.14. Prestatorul se obliga sa nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul contract.
8.15. Prestatorul se obliga sa despăgubească achizitorul Împotriva oricăror reclamaţii si acţiuni in 
justiţie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi in legătură cu prestarea serviciilor specificate la art. 4, 
precum si pentru daune — interese , costuri, taxe si cheltuielii de orice natura, aferente acestora;

9. Obligaţii principale ale achizitorului

9.1. Achizitorul se obliga sa pună la dispoziţia prestatorului toate informaţiile necesare acestuia in 
scopul indeplinirii obligaţiilor sale contractuale
9.2. Achizitorul mai are si următoarele obligaţii:

a) Sa furnizeze in timp util toate datele, informaţiile si documentele solicitate de prestator in 
vederea prestării complete si corecte a serviciilor acestuia;

b) Sa colaboreze cu prestatorul pe toata durata derulării prezentului contract;
c) Achizitorul răspunde pentru deciziile sale luate privind nerespectarea consultantei furnizate 

de prestator;
d) Achizitorul are obligaţia de a confirma primirea documentelor reprezentând răspunsul la 

adresele/solicitate/comenzile adresate telefonic sau prin e-mail transmis in acest sens 
prestatorului, ocazie cu care ii va comunica numărul de Înregistrare atribuit documentului, in 
sistemul electronic de arhivare al achizitorului. Data primirii documentelor va fi prezentata de 
data faxului/ ema-ului prin care acestea au fost transmise de către prestator achizitorului si 
luate la cunostiinta de acesta din unna;

e) Achizitorul se obliga sa recepţioneze realizarea conexiunii la data realizării acesteia, sau in 
ziua unnătoare lucrătoare, pentru a stabili confonnitatea lor cu solicitările sale.
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10. Penalitati

10.1. Oricare dintre părţi este pusă de drept în întârziere dacă, din vina sa exclusiva, nu respecta 
oricare dintre tennenele stabilite in contract.
10.2. în cazul in care prestatorul nu respecta, din vina sa exclusiva, termenele asumate prin 
prezentul contract pentru Îndeplinirea obligaţiilor eontractuale, achizitorul are dreptul de a aplica 
penalitati in valoare de 0,10% din preţul fara T.V.A. al prestaţiei neindeplinite pentru fiecare zi de 
Întârziere, pana la Îndeplinirea efectiva a obligaţiilor asumate.
10.3. în cazul in care achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei stabilite, atunci acesta va plaţi, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,10% pe zi din suma 
datorata, fara TVA, pentru fiecare zi de Întârziere.

11. Cesiunea

11.1. Prestatorul poate cesiona obligaţiile si/sau drepturile născute din contract numai cu acordul 
expres al achizitorului; în lipsa acordului, cesiunea nu îi este opozabilă achizitorului, prin urmare nu 
produce efecte.
11.2. Cesiunea obligaţiilor si/sau drepturile născute din contract nu va exonera prestatorul de nicio 
responsabilitate privind oricare dintre obligaţiile asumate prin contract.

12. Forţa majora

12.1. Forţa majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil care 
face imposibila executarea contractului. Pot fi considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii aparute ca urmare a unei carantine, 
embargou.
12.2. Forţa majora trebuie sa fie constatata de o autoritate eompetenta.
12.3. Partea care invoca forţa majora are obligaţia de a notifiea celeilalte parti, imediat si in mod 
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispoziţie in vederea limitării 
consecinţelor.
12.4. Forţa majora exonerează părţile de Îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, pe toata 
perioada in care aceasta actioneaza.
12.5. Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a forţei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariţia acesteia.
12.6. Daca forţa majora actioneaza sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti Încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

13. Cazul fortuit

13.1. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut nici Împiedicat de către partea care 
ar fi trebuit sa răspundă daca evenimentul nu s-ar fi produs.
13.2. Partea afectata de cazul foituit are obligaţia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 
complet, producerea acestuia.
13.3. Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totalasi definitiva de executare a oricăreia 
dintre obligaţiile contractuale, atunci contractul este desfiinţat de plin drept si fara vreo notificare, 
chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.
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14. IMPREVIZIUNEA

14.1. Părţile isi vor executa obligaţiile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit 
mai oneroasa din cauza schimbării excepţionale a unor Împrejurări care nu au putut fi prevăzute 
inainte de semnarea contractului.
14.2. In situaţia in care schimbarea excepţionala a Împrejurărilor conduce la-executarea excesiv de 
oneroasa a contractului, facand vădit injusta obligarea oricăreia dintre parti la Îndeplinirea 
obligaţiilor sale, părţile pot stabili, de comun acord, una din unnatoarele masuri:

a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile 
rezultate din schimbarea excepţionala a Împrejurărilor;
b) ncetarea contractului.

15. Încetarea contractului

Prezentul contract poate inceta prin oricare din următoarele modalitati:
15.1. Executarea contractului;
15.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti, in mocz 
culpabil si repetat, da dreptul pârtii lezate de a considera contractul reziliat de drept, fara judecata si 
fara punere in intarziere;
15.3. De comun acord intre parti, încetarea contractului producându-se la termenul si in condiţiile 
stabilite de parti, prin act adiţional;
15.4. Denunţare unilaterala de către oricare dintre parti, cu condiţia transmiterii unui preaviz cu cel 
puţin 15 zile Înaintea datei de la care se doreşte Încetarea contractului. Denunţarea nu produce efecte 
in privinţa prestaţiilor executate sau care se afla in curs de executare;
15.5. Judecatorul-sindic a decis, prin sentinţa sau, după caz, prin Încheiere, intrarea in procedura de 
faliment a prestatorului. încetarea contractului se va produce la data emiterii sentintei/incheierii;
15.6. Pe numele prestatorului/persoanelor din conducerea prestatorului/persoanelor autorizate 
desemnate de prestator pentru indeplinirea contractului a fost emisa o hotarare judecătoreasca 
definitiva pentru participarea la activitati de criminalitate organizata, pentru corupţie, firaudasi/sau 
spalare de bani. încetarea contractului se va produce la data emiterii hotărârii judecătoreşti definitive.

16. Soluţionarea litigiilor

16.1. Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care poate aparea intre ei in cadrul sau in legătură cu 
indeplinirea contractului.
16.2. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, 
executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanţele competente.

17. Limba care guvernează contractul

17.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

18. Comunicări

18.1. Comunicarea intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, se poate realiza in 
scris sau verbal, in orice modalitate recunoscuta prin lege, respeetiv, in scris, pe suport de hârtie 
(eurierat, depunere la sediul aehizitorului, fax) sau in fonnat eleetronie (email), sau verbal, cu 
condiţia confirmării primirii comunicării in scris, in tennen de eel mult o zi lueratoare de la primirea 
comunicării verbale.

Pag. 12 din 13



19. Legea aplicabila contractului

19.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania si normelor de drept comunitar cu 
aplicare directa in tarile membre.

20. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
20.1. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare 
parte se obligă să se conformeze cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, 
respectiv cu Regulamentul UE nr. 679/2016 şi cu orice norme general obligatorii adoptate în legătură 
cu protecţia datelor eu caracter personal.
20.2. Fiecare parte, atunci când va divulga celeilalte părţi date cu caracter personal privind 
angajaţii/reprezentanţii săi în scopul executării contractului, se va asigura că va divulga numai 
informaţiile necesare acestui scop.
20.3. Fiecare parte va solicita celeilalte părţi numai datele cu caracter personal necesare executării 
contractului şi, în măsura în care există alt scop pentru care solicită datele cu caracter personal, va 
justifica această solicitare furnizând informaţiile impuse de legislaţia aplicabilă, respectiv de art. 13- 
14 din Regulamentul UE nr. 679/2016 şi/sau de orice articol sau normă care înlocuieşte sau 
completează aceste prevederi.

21. Clauze FINALE

21.1. Orice modificare a clauzelor si/sau ale documentelor contractului se poate face numai prin 
semnarea de către ambele parti a unui act adiţional la contract.
21.2. Părţile declara ca au inteles si accepta toate clauzele din prezentul contract. Prezentul contract 
reprezintă voinţa pârtilor si anuleaza orice alte Înţelegeri anterioare, verbale sau scrise.
21.3. Părţile declara ca acceptain mod expres clauzele referitoare la punere in Întârziere, reziliere, 
denunţare unilaterala, imprevizune si ca nu le considera ca fiind clauze neuzuale, in Înţelesul art. 
1203 Cod Civil. Daca oricare dintre clauzele prezentului contract este declarata nula potrivit legii, 
celelalte clauze contractuale raman valabile si continua sa producă efecte intre parti. Părţile vor 
Înlocui clauza declarata nula cu o clauza valabila.

Prezentul contract s-a Încheiat astazi, in doua exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare 
parte.
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