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CONTRACT  DE  SERVICII 

 

 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările 

ulterioare, Hotărârea Guvernului 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 cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat contractul 

de servicii, între:             

 

CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în 

București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, și adresa de corespondență în Municipiul București, 

Strada Drumul Taberei nr. 18, sector 6, identificat prin CIF 38502276, telefon: +40 0785/199.197, 

cont nr. RO26TREZ24A675000200109X deschis la Trezoreria Sectorului 5, București, reprezentat 

prin Elena – Alexandra DOBRE – Director General, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 

 

şi  

 

CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A., cu sediul  în  Piatra  

Neamţ, B-dul. Decebal nr. 32, cod postal 610076, societate comercială înregistrată la Registrul 

Comerţului Neamt cu nr. J27/77/1991, CUI 2040729, atribut fiscal RO, tel/fax: 0233-211020,fax: 

0233-206575, cont IBAN RO49BTRL02801202360587XX deschis la Banca Transilvania - 

Sucursala Piatra Neamţ  şi respectiv   cont IBAN RO 56 TREZ 4915069XXX001348 deschis la 

Trezoreria Piatra Neamţ,  reprezentată prin director general - ing. Ion Vrânceanu in calitate de 

producator, denumit in continuare PRESTATOR,  pe de altă parte,  

 

 

1. Definiţii  

1.1.  În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  

b. achizitor şi  prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil producătorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  
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e. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, 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: razboaie, 

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră 

un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 

de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

f. . zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

2. Interpretare 

2.1 Toate documentele contractului, precum şi întreaga corespondenţă purtată în legătură cu 

contractul între Achizitor și Prestator vor fi scrise în limba română, iar contractul va fi redactat şi 

interpretat în limba română. 

2.2 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. 

2.3 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică in mod diferit. 

2.4 Contractul constituie întreaga şi singura înţelegere între Părţi cu privire la obiectul acestuia şi 

exclude orice alte comunicări, negocieri sau înţelegeri scrise sau verbale între Părţi realizate înaintea 

încheierii contractului.  

2.5  Niciun amendament sau altă derogare de la contract nu va avea efect decât dacă este consemnată 

în scris, datată, se referă expres la contract şi este semnată de reprezentanţii legali ai Părţilor.  

2.6  Dacă oricare dintre clauzele contractului este nulă, anulată, interzisă de lege, inaplicabilă, aceste 

împrejurări nu vor afecta validitatea şi efectele oricărei alte clauze din contract.  

2.7  Inacţiunea, întârzierea, toleranţa manifestate de una dintre Părţi în punerea în aplicare a clauzelor 

contractului sau acordarea de amânări sau înlesniri către cealaltă parte, nu afectează sau restrâng 

drepturile acelei părţi rezultate din contract, renunţarea la un drept neputând fi prezumată în nicio 

situaţie. 

 

3. Obiectul contractului   

3.1. Prestatorul se obligă să asigure Achizitorului instalarea si livrarea actualizărilor pentru produsul 

LEGIS STUDIO (pachet profesional – 2 MONOPOSTURI), realizat de prestator, care 

gestionează o bază de date cu actele normative apărute în Monitorul Oficial, COD CPV: 75111200-

9 Servicii legislative. 

PRESTATORUL asigură mentenanța produsului informatic şi dă dreptul ACHIZITORULUI să 

utilizeze produsul la sediul specificat în adresa de corespondență situat în București, Strada Drumul 

Taberei nr. 18, sector 6, în condițiile și termenii prevăzuți în prezentul contract. 

 

Module incluse: 

 Legislatie romaneasca 

 Jurisprudenţă romaneasca 

 Practica juridica 

 Legislatia UE - EuroLegis 
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 Jurisprudenta UE - EuroJurisprudenta 

 Corespondenta Coduri 

 Corespondenta Fiscala 

 Corespondenta regulamente 

 Doctrine 

 Modele tip 

 Achizitii publice 

 Coduri Clasificare (CPV, COR, CAEN, CPSA) 

 Dictionare  

 Autorizatii, Autorizari 

 CEDO 

 Definiţii si abrevieri 

 Sinteze economice 

 Comentarii reviste specialitate 

 Monitorizare firme 

 Calendar evenimente fiscale 

 Insolventa 

 

3.2 Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile real 

prestate.  

 

4. Preţul contractului 

4.1. Preţul contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, este de 180 lei/lună, la care se adaugă 

TVA 19%, pentru asigurarea Serviciilor de instalare și livrare a actualizărilor pentru 

produsul LEGIS STUDIO (pachet profesional, 2 MONOPOSTURI), cod CPV 75111200-9 

Servicii legislative, care va fi achitat în termen de maxim 30 de zile  de la înregistrarea facturii la 

Secretariatul achizitorului, dupa receptia lunară a  serviciilor prestate. 

Valoare contract = 1260,00 lei fara TVA, rspectiv 1499,40 lei cu TVA. 

 

5. Durata contractului 

5.1. Durata prezentului contract începe de la data de 01 iunie 2021 până la data de 31 decembrie 

2021. 

5.2 Părțile contractante pot să hotărască de comun acord, prelungirea contractului prin act adițional, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare, a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contratului de achiziție publică/acordul-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, până la data aprobarii fondurilor bugetare pentru anul 

2022 pentru aceasta. 

 

6. Executarea contractului  

6.1. Executarea contractului începe de  la data de 01 iunie 2021. 

6.2. Finalizare a serviciilor prestate la data de 31 decembrie 2021. 
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7.  Obligaţiile principale ale prestatorului 

7.1. Prestatorul se obligă să asigure serviciile în conformitate cu prevederile prezentului contract. 

 7.2  - Documentele contractului sunt: 

a) Contractul si anexele sale; 

b) Acte aditionale, daca este cazul. 

 7.3 Prestatorul se obligă să menţină în stare normală de funcţionare produsul informatic pe întreaga 

durată a contractului; 

7.4 Prestatorul se obligă să livreze actualizările bazei de date legislative (mentenanţa produsului 

informatic) cu actele publicate în MONITORUL OFICIAL; 

7.5 Prestatorul se obligă să remedieze anomaliile, erorile semnalate în scris de achizitor, în cel mult 

10 zile de la sesizarea lor; 

7.6 Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract la 

standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică ce face parte integranta din 

prezentul contract. 

7.7  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată este răspunzător 

atât de oportunitatea şi legalitatea tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de 

calificarea personalului folosit pe toată durata prezentului contract. 

7.8 Pe durata derulării prezentului contract prestatorul are obligaţia de a informa achizitorul 

despre apariţia situaţiilor de conflict de interese şi de a lua toate măsurile legale pentru înlăturarea 

lor. 

7.9 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) 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, şi  

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care acestea 

sunt generate de respectarea clauzelor contractului. 

7.10 Prestatorul se obligă să factureze lunar serviciile prestate şi contravaloarea acestora şi să 

transmită factura fiscală pentru luna anterioară prestării serviciilor. 

7.11 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat  

7.12 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. 

7.13 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu termenul 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. 

 

 

8.  Obligaţiile principale ale achizitorului 

8.1 Achizitorul se obligă să respecte instrucţiunile de utilizare ale produsului şi să sesizeze în 

scris Prestatorului, orice deficienţă aparută în funcţionare sau de calitate a bazei de date; 
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8.2 Achizitorul se obligă să platească, la data convenită, contravaloarea abonamentului lunar, în 

caz contrar, putându-se aplica dobânzi penalizatoare, în cuantumul prevăzut la art. 4 din Legea nr. 

72/2013, pe zi de întârziere din valoarea lui, care se pot percepe după data expirării termenului de 

plată.   

8.3 Achizitorul se obligă să nu furnizeze produsul sau actualizările altei persoane fizice sau juridice; 

8.4 Achizitorul se obligă să nu folosească baza de date a programului LEGIS STUDIO în alte 

scopuri sau in alte aplicatii similare. 

8.5 Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit Punctului 12 din prezentul contract, serviciile 

prestate în termenul convenit. 

8.6 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către producător în termen de maxim 30 zile  de la 

înregistrarea facturii la Secretariatul achizitorului, după recepția serviciilor prestate.  

8.7 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 zile de la expirarea perioadei prevăzute la 

pct. 8.6, prestatorul  are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează 

factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 

 

 

9.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1. In cazul in care, Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligatiile de prestare, acesta are obligaţia de a 

plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din valoarea serviciilor neprestate, pe zi de 

întârziere, calculată de la expirarea termenului limită prevăzut în prezentul contract, şi până la 

prestarea  efectivă a serviciilor. 

9.2. Pentru întârzieri în efectuarea plăţii, Achizitorul are obligatia de a plati, ca penalitati o sumă 

echivalentă cu 0,01% din suma neachitată, pe zi de întârziere, calculată până la data plăţii integrale.  

9.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-

interese. 

9.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii,  în cel mult 30 de 

zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi 

care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea acestuia ar fi 

contrară interesului public. 

9.5 Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract şi în situaţia în care alocarea 

resurselor financiare a fost sistată. 

 

 

10. Alte resposabilităţi ale prestatorului 

10.1. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor,  să asigure resursele umane, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă 

cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în 

contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  
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11. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

11.1.  Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le-a solicitat şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului. 

 

 

12. Recepţie şi verificări  

12.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din contract.  

12.2.  Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris,  prestatorul, identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru acest scop. 

12.3. Receptia se va concretiza lunar printr-un proces verbal semnat de prestatorul și de 

reprezentantul achizitorului  in care se vor consemna serviciile efectuate . 

 

 

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare, suspendarea şi încetarea contractului 

13.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor  la data de 01 iunie 2021.  

13.2. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  

13.3  Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat. 

13.4  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată prestatorului fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 

această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. 

În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  

contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

13.5   Modificarea clauzelor contractului poate fi făcută numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin 

act adițional la contract, încheiat în formă scrisă. 

13.6  În cazul în care se dorește prelungirea contractului, cu cel puţin 60 de zile calendaristice înainte 

de data efectivă  a expirării contractului,  se va transmite de oricare dintre părțile contractante o  

cerere oficială pentru prelungirea acestuia.  

13.7  Părţile, de comun acord, pot hotărî suspendarea contractului în cazuri justificate, pe o durată 

limitată. Intenţia de suspendare a contractului va fi făcută în scris, cu 30 de zile înainte de data 

stabilită pentru suspendare. 

13.8  Prezentului contract înceteaza: 

(1)   La ȋmplinirea termenului pentru care a fost încheiat. 

(2)  Prin denunţarea unilaterală de către achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată 

prestatorului în cazul în care acestuia i se retrage autorizaţia de funcţionare, intră în procedura 

de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, prestatorul are 

dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până 

la data denunţării unilaterale a contractului. 

(3)  Prin denunţare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată prestatorului, în cazul în care 

acesta nu îşi îndeplineşte la timp şi în bune condiţii oricare dintre obligaţiile ce-i revin. 

(4)  Prin denunţare unilaterală de către achizitor ȋn cazul apariţiei unor cirumstanţe care nu au 

putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi cu condiţia ca acesta să notifice prestatorul. 
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(5)  Prin acordul scris al părţilor. 

(6)  În orice alte cazuri prevăzute de lege. 

 

 

14. Ajustarea preţului contractului 

14.1- Preţul contractului nu se ajustează. 

 

15. Amendamente  

15.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, in conditiile prevederilor legale. 

 

16. Cesiunea  

16.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, 

fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 

16.2. Cesiunea nu va exonera producătorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin contract.  

 

 

17. Forţa majoră si cazul fortuit  

17.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

17.2. Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

17.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore/cazului fortuit, 

dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

17.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră/cazul fortuit 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. 

17.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

18. Soluţionarea litigiilor 

18.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 

indeplinirea contractului. 

18.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reușesc să 

rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze 

de catre instantele judecatoresti competente din Romania. 

 

19. Rezilierea contractului 

19.1. Contractul este reziliat de drept, fără notificare, fără punere în întârziere şi fără intervenţia 

instanţei de judecată în cazul în care, oricând pe perioada derulării contractului, Prestatorul nu îşi 

poate îndeplinii obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
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19.2. Achizitorul îşi rezerva dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisa adresată 

Prestatorului fără nici o compensaţie, daca acesta intra in procedura insolventei. În acest caz, 

Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinita până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

20. Limba care guvernează contractul 

20.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

21. Comunicări 

21.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

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

21.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

22. Legea aplicabilă contractului 

22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

23. Caracterul confidenţial al contractului. 

23.1 - O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

 a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia, unei terţe părţi, în afara acelor 

persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

 b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de 

derulare a contractului în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

23.2 - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 

referitoare la contract dacă: 

 a) informaţia era cunoscută părţii contractate înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă 

parte contractantă, sau 

 b) informaţia a fost dezvaluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 

contractante pentru asemenea dezvăluire, sau 

 c) partea contractantă a fost obligată legal să dezvăluie informaţia. 

Accesul persoanelor la informaţiile din dosarul de achiziţie publică se acordă cu respectarea 

termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de 

interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau 

protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. Fără a aduce atingere derulării şi 

execuţiei prezentului contract, Achizitorul are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor 

informaţii pe care Prestatorul le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, 

dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicial interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce 

priveste secretul comercial si proprietatea intelectuală. 

23.3 - Fac excepţie de la caracterul confidenţial al contractului informaţiile ce intră sub incidenţa 

Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi cele furnizate 

organelor de control, la cererea acestora. 



 9 

23.4 - Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie 

referitoare la prezentul contract, drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga 

nici un element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există 

divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, 

decizia finală va aparţine achizitorului. 

23.5 - Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea, 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. 

 

 

24. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

24.1 Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul Contract și anexele acestuia privind 

furnizarea informațiilor și documentelor necesare desfășurării activităților de audit și control de către 

instituțiile/departamentele abilitate, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile, părțile 

se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal 

în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului – 

din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi 

penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului și în conformitate cu prevederile 

Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

24.2 Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul 

precedent dacă: 

a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în 

acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente; 

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 

24.3 (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, în scopul implementării și monitorizării proiectului, realizării obiectivului 

contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic. 

(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 de urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru care s-a 

perfectat prezentul contract. 

(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 

caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer către terți ori publicare 

pe surse publice interne sau externe. 

(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. 
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(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. 

 

Părțile au înțeles să încheie astăzi 27.05.2021, prezentul contract în 2 exemplare, din care unul 

achizitorului și unul prestatorului. 

 

ACHIZITOR                            PRESTATOR 

CENTRUL PENTRU SENIORI AL 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

             CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL        

                          ELECTRONIC  SRL 

 


