
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), nUSCUt 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), SCfia...... UT....... , eliberat
de.... la data de..... ,
reprezentant legal/împutemicit (se pastreaza varianta aplicabila) al .......  .... (denumirea completa a operatorului economic,
conform datelor înscrise in certificatul de înregistrare), CU SCdiul 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..............,
ţinând seama de anunţul publicitar nr./solicitarea nr................ publicat în SEAP de DUPSPM SI
în calitate de autoritate contractanta pentru realizarea achiziţiei directe având ca obiect

cunoscând dispoziţiile art. 326 Cod penal cu privire la falsul în declaraţi, declar pe proprie 
răspundere ca societatea noastra şi, după caz, persoanele care fac parte din organul de 
administrare/ de conducere/ de supraveghere, nu se afla în situaţiile prevăzute la art. 164, alin. 
(1) şi la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Data

............................... (semnătură), în calitate de.................................. legal autorizat sa 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), CCtatcan ....... (se va completa naţionalitatea), naSCUt la data dc ....... , In
localitatatea.... , domiciliat in........  . (adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc. scara, etaj, ap. judeţ/ sector, conform
datelor inscrise in actul de identitate), pOSCSOf al ....... (se completează cu tipul actului de identitate), SCfia......nT........., Clibcrat
de.... la data de..... ,
reprezentant legal/imputemicit (se pastreaza varianta apUcabHa) 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), inregistrat in Registrul Comerţului sub
nr............... , avand codul unic de inregistrare..............,
ţinând seama de anunţul publicitar nr./solicitarea nr................ publicat prin SEAP de DUPSPM
SI în calitate de autoritate contractanta pentru realizarea achiziţiei directe având ca obiect

luând act de numele persoanelor care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, 
astfel cum sunt acestea precizate mai jos:

Nr.
crt Numele şi prenumele persoanei 

cu funcţie de decizie
Funcţia pe care o deţine în cadrul autorităţii 

contractante

1. Bogdan Virgiliu Pavel Director General

2. Ofelia Carmen Brutaru Consilier Superior, Direcţia Management Economic

3. Radu Daniel Trăscăianu Şef Serviciu Administrativ

4. Diana Beatrice Pauliuc Şef Serviciu Management Achiziţii Publice

5. Nicolae Guşu Şef Serviciu Juridic, Avizare Acte şi Arhivă

declar pe proprie răspundere ca societatea noastră nu se afla în situaţii generatoare de conflict de 
interese astfel cum sunt acestea prevăzute în dispoziţiile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice.
înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data

............................... (semnătură), în calitate de....................... ;........, legal autorizat sa 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 st prenumele), reprezentant legal/împutemicit (se păstrează vanama aplicabila) al .....
(denumirea completa a operatorului economic, conform datelor înscrise in certificatul de înregistrare), CU Sediul SOClal 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)

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

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 de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal

Conform dispoziţiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 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 (Regulamentul general privind protecţia 
datelor).
Subsemnatul/Subsemnata....(numele şi prenumele), domiciliat/ă în......(adresa completa: oraş,
strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap, judeţ/ sector, conform datelor înscrise în actul de
identitate), telefon_________născut/ă la data de în localitatea_________ , Carte de identitate
Seria________Nr._________ , emis la data de________, de către________________, în calitate

_____________ , participant lade reprezentant legal/persoana Împuternicita al/a societăţii____________
procesul de achiziţie a .... (se va completa cu denumirea contractului conform anunţului
publicitar) îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului.
Informaţiile cu caracter personal vor fi folosite în cadrul procesului de achiziţie.
Datele nu vor fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea 
prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului în condiţiile 
legii.
Dacă datele cu caracter personal furnizate vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut, 
etc.) mă oblig să informez în scris Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului, 
în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării.

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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MODEL

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

Nr. _____  din______________

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.com
cont: R051TREZ24A740501200130X , deschis Ia Trezoreria Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti,
reprezentat prin Director General, domnul Bogdan-Virgiliu PA VEL, în calitate de achizitor, pe 
de-o parte, 
si

Sediu:
Telefon: ; 
e-mail:
CUI:
Cont: ,deschis la, reprezentata prin domnul , în calitate de, denumita in continuare prestator

2. Definiţii

2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi 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. conflict de interese - înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a 
exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice 
moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al 
Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte 
angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile 
oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionînd sub autoritatea şi controlul prestatorului.
f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile;
g. asistenta tehnica - cuprinde :

instruirea periodica a personalului, cu privire la utilizarea cu maxima eficenta a 
facilitaţilor oferite de programe, rezolvarea concreta a unor situaţii particulare, 
utilizând facilităţile de configurare oferite (atat la instalarea iniţiala cat si cu ocazia
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instalării unor construcţii noi determinate de versiuni modernizate sau adaptari 
legislative);

- supravegherea calificată a corectitudinii utilizării pachetelor de programe informatice 
livrate, cu avertizări asupra restricţiilor impuse;
asigurarea protecţiei produselor împotriva unor accese neautorizate, cu realizarea 
confidenţialităţii datelor în sistemul informatic;
verificarea periodica prin teste de control a respectării corelaţiilor impuse de corecta 
utilizare a programelor.

h. implementarea versiunilor ulterioare - programul instalat este modernizat permanent, 
urmarindu-se diverse perfecţionări tehnice, oferirea unor facilitaţi noi, marirea vitezei de 
prelucrare, extinderea gamei de raportări utile, în luarea unor decizii corecte si rapide; noile 
versiuni ale programului deja instalat la achizitor va fi oferit gratuit (în condiţiile prezentului 
contract); se va asigura în acest sens si instruirea personalului pentru corecta exploatare a noilor 
facilitaţi (manopera de asistenta se va incadra in parametrii de durata contractaţi);
i. adaptari legislative (dacă este cazul) - periodic, programele suferă modificări, reconstrucţii sau 
construcţii noi, datorita unor modificări ale legislaţiei care nu au putut fi prevăzute anterior; 
instalarea si asistenta tehnica aferenta acestor construcţii, inclusiv documentaţiile ajutătoare, sunt 
gratuite, in condiţiile prezentului contract (manopera de asistenta se va incadra in parametri de 
durata contractaţi);
j. dezvoltări particulare - plecând de la structura de baza livrata, pot fi efectuate adaptari sau 
dezvoltări „de mica amploare”, la cererea clientului, adaugându-se elemente care ar determina 
creşterea eficientei in exploatare sau care ar oferi alte rapoarte utile. Orice dezvoltare va fi parte 
intrinseca a contractului, daca durata activitatii de evaluare - proiectare - execuţie programe nu 
va depăşi, alaturi de orele alocate elementelor de asistenta, un număr de patru ore. Dezvoltările 
care vor depăşi aceste caracteristici sunt de asemenea realizabile, dar vor fi analizate si negociate 
separat.

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 conformitate cu clauzele contractului, Servicii de acces 
utilizare a aplicaţiei de management a documentelor, mentenanţă şi asistenţă tehnică. 
Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului, serviciile prestate corespunzător de către acesta, 
in conformitate cu clauzele contractului.

5. Preţul contractului. Modalitati de plata

5.1. Valoarea contractului este de...... lei fara T.V.A. respectiv........... lei cu T.V.A. 19%
inclus.
5.2. Tariful lunar este de......... lei fără TVA, la care se adaugă TVA 19% în valoare de.........
lei, rezultând valoarea lunară de.........lei cu TVA.
5.3. Tariful lunar este ferm pe toată durata contractului, inclusiv pentru eventuala prelungire 
din anul 2022.
5.4. 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 20.01.30 Alte bunuri şi
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servicii pentru întreţinere şi funcţionare).

6. Documntele contractului

6.1. Documentele contractului sunt:
(1) Detaliul achiziţiei directe din SEAP,
(2) Acte adiţionale, daca este cazul.

7. Durata contractului.
7.1. Durata prezentului contract este până la date de 31.12.2021.
7.2. Prezentul contract se poate prelungi cu 4 luni în anul 2022, prin act adiţional, cu condiţia 
identificării sursei de finanţare.

8. Obligaţiile prestatorului

8.1. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile solicitate de achizitor, începând cu 
17.05.2020, cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare şi de a asigura accesul la sistemul informatic, pe toată 
perioada contractului, fără a se percepe taxe generate de instalarea acestora;
8.2. Prestatorul are obligaţia să asigure instalarea şi configurarea aplicaţiei în reţeaua 
achizitorului.
8.3. Prestatorul are obligaţia să asigure asistenţă tehnică pentru personalul achizitorului atât 
telephonic cât şi pe e-mail.
8.4. Prestatorul are obligaţia să asigure intervenţii la sediul achizitorului pentru rezolvarea 
defecţiunilor apărute în operarea sau în funcţionarea aplicaţiei.
8.5. Prestatorul are obligaţia să asigure adaptarea continua a aplicaţiei în conformitate cu 
modificările legislative (dacă va fi cazul) apărute în perioada de derulare.
8.6. Prestatorul are obligaţia să asigure monitorizarea permanentă a serviciilor prestate şi 
programul de asistenta tehnica prin e-mail, nelimitat şi telefonic — în limita disponibilităţii
consultanţilor, la numărul de telefon ............. şi pe email de luni până vineri, în
intervalul orar 08-16,30;
8.7. Prestatorul mai are şi următoarele obligaţii:

a) Să nu se angajeze în nicio activitate sau afacere aflată în conflict cu interesele 
achizitorului;

b) Să îşi desfăşoare întreaga activitate cu bună credinţă, profesionalism, diligenţă şi 
promptitudine;

c) Să pună la dispoziţia achizitorului pe toata perioada contractului, personal calificat, cu 
experienţa şi expertiza în aplicarea legislaţiei speciale;

8.8. Prestatorul se obligă să emită factura de plată la începutul fiecărei luni, pentru serviciile 
prestate în luna anterioară, după confirmarea, în scris, de către autoritatea contractantă a 
funcţionării aplicaţiei la parametrii optimi.
8.9. Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul 
contract.
8.10. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) 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 serviciile prestate;

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
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9.

situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini 
intocmit de către achizitor.

c)în astfel de situaţii, achizitorul are obligaţia de a solicita prestatorului, iar 
prestatorul are obligaţia de a acorda, sprijinul pentru furnizarea de date, 
argumente şi expertiza care să ajute la soluţionarea cauzei, în caz contrar 
achizitorul este singurul răspunzător de pierderea unui eventual proces.

Obligaţii principale ale achizitorului

a)

b)
c)

d)

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

Sa furnizeze in timp util toate datele, informaţiile si documentele solicitate de prestator in 
vederea prestării complete si corecte a serviciilor acestuia;
Sa colaboreze cu prestatorul pe toata durata derulării prezentului contract;
Achizitorul răspunde pentru deciziile sale luate privind nerespectarea consultantei 
furnizate de prestator;
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 urma; 
e) Achizitorul se obliga sa recepţioneze serviciile prestate corespunzător, in termen de 

maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la prestarea serviciilor lunare.

10. Penalitati

10.1. Oricare dintre părţi este pusă de drept în întârziere dacă, din vina sa exclusiva, nu respecta 
oricare dintre termenele stabilite in contract.
10.2. In cazul in care prestatorul nu respecta, din vina sa exclusiva, termenele asumate prin 
prezentul contract pentru Îndeplinirea obligaţiilor contractuale, 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. In 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 competenta.



12.3. Partea care invoca foita majora are obligaţia de a notifica 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. Foita 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 foitei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariţia acesteia.
12.6. Daca foita 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 fortuit are obligaţia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 
complet, producerea acestuia.
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.

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 Înainte 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 următoarele masuri:

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

b) Încetarea contractului.

15. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

15.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) la termenul pentru care a fost încheiat;
b) prin acordul părţilor;
c) urmare a neîndeplinirii de către una dintre părţi a obligaţiilor contractuale, sau pentru 

executarea defectuoasa a prezentului contract;
d) la cererea uneia dintre părţi, prin Notificare exprimata în scris, cu un preaviz de 45 de zile 

înainte, timp în care părţile îşi vor executa obligaţiile contractuale.
15.2. Judecatorul-sindic a decis, prin sentinţă sau, după caz, prin încheiere, intrarea în procedura 
de faliment a prestatorului. încetarea contractului se va produce la data emiterii 
sentinţei/încheierii;
15.3. Pe numele prestatorului/ persoanelor din conducerea prestatorului/persoanelor autorizate 
desemnate de prestator pentru îndeplinirea contractului a fost emisă o hotărâre judecătorească 
definitivă pentru participarea la activităţi de criminalitate organizată, pentru corupţie, fraudă şi/ 
sau spălare de bani. încetarea contractului se va produce la data emiterii hotărîrii judecătoreşti 
definitive.
15.4. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau 
dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de
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achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are 
dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a 
acestuia în oricare dintre următoarele situaţii:
a) contractantul se afla în una dintre situaţiile prevăzute art. 164-167 din Legea nr. 98/2016;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului, având în vedere o încălcare gravă a 
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie 
a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
c) contractantul a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru 
comiterea oricăreia dintre infracţiunile prevăzute la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

16. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul acord, fiecare parte se 
obligă să se conformeze cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, 
respectiv cu regulamentul nr. 679/2016 şi cu orice norme general obligatorii adoptate în legătură 
cu protecţia datelor cu caracter personal.
16.1. 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.
16.2. 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 nr. 679/2016 şi/sau de orice articol sau normă care 
înlocuieşte sau completează aceste prevederi.

17. Soluţionarea litigiilor

17.1. 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 Îndeplinirea contractului.
17.2. 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.

18. Limba care guvernează contractul

18.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

19. Comunicări

19.1. Comunicarea intre parti, referitoare la Îndeplinirea prezentului contract, se poate realiza in 
scris sau verbal, in orice modalitate recunoscuta prin lege, respectiv, in scris, pe suport de hârtie 
(curierat, depunere la sediul achizitorului, fax) sau in format electronic (email), sau verbal, cu 
condiţia confirmării primirii comunicării in scris, in termen de cel mult o zi lucratoare de la 
primirea comunicării verbale.

20. Legea aplicabila contractului

20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România şi normelor de drept comunitar 
cu aplicare directa în ţările membre.

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.
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Părţile declara ca acceptain mod expres clauzele referitoare la punere in intarziere, reziliere, 
denunţare unilaterala, imprevizune si ca nu le considera ca fiind clauze neuzuale, in intelesul 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 între 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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