
 

 

             
 

 

 

Nr. înreg. Achizitor: ......54/27.05.2021................... 

 

 

 

 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

 

 

Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice s-a încheiat 

prezentul contract de prestări servicii, (denumit în continuare „Contractul”) 

 

1. Părțile contractate 

CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în 

București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, adresa de contact: București, Strada Drumul Taberei 

nr. 18, sector 6, CIF 38502276, telefon: 0785.199.197, cont nr. RO71TREZ24A675000200130X 

deschis la Trezoreria Sectorului 5, București, reprezentat prin Elena – Alexandra DOBRE – 

Director General, în calitate de Achizitor, 

 

și 

S.C. TEAM CLEAN LUX,  cu sediu în București, Bd. Camil Ressu Nr. 15, Bl.M57, et. 10, 

ap. 175, sector 3, București, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/19149/2017, CIF 

RO38492652, avand contul RO25TREZ7035069XXX019608, deschis la Trezoreria sector 3, 

reprezentantă prin Ionita Constantin NEDELCU- Administrator, în calitate de Prestator 

 

2. Definiții 

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a contract – prezentul Contract și toate anexele sale; 

b achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul 

Contract; 

c prețul contractului – prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin 

Contract; 

d servicii - activități a căror prestare face obiect al contractului; 

e act adiţional - document semnat de Părţi care 

completeazăşi/saumodificătermeniişicondiţiileContractului;  
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f produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 

serviciilor prestate conform contractului; 

g ofertă – propunerea tehnică și financiară a ofertantului;  

h forța majoră– reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează 

greșelii sau vinei acestora și, care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea 

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații 

sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment 

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

costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți; 

i zi– zi calendaristică; an- 365 zile. 

 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural și 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. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul și prețul contractului 

4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de Curățenie Birouri, cod CPV 909100000-9 Servicii 

de curățenie, conform ofertă, la adresa achizitorului din Strada Drumul Taberei nr. 18, sector 6, în 

perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 

4.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, 

în termen de 30 de zilede la înregistrarea facturii la Secretariatul achizitorului, după recepția 

serviciilor prestate.  

4.3. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de 

840,34 lei/luna, la care se adaugă TVA în valoare de 159,66 lei, respective prețul total de 1.000,00 

lei/luna inclusiv TVA. 

Valoarea totala a contractului este de 5.882,38 lei fara TVA, respectiv 7.000,00 lei cu TVA. 

 

5. Durata contractului 

5.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile ce fac obiectul contractului în perioada 01.06.2021-

31.12.2021, in București în conformitate cu oferta. 

5.2. Prezentul contract intră în vigoare la data de 01 iunie 2021 și este valabil 7 luni. 

 

6. Documentele contractului 

Documentele contractului sunt: 

a) Contractul si anexele sale 

b) Propunerea tehnică și financiară 

c) Acte adiționale, dacă este cazul. 
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7. Executarea contractului 

7.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în 

propunerea tehnică. 

 

8. Modalităţi de plată 

8.1.Plata serviciilor prestate se face in baza facturilor emise de prestator si acceptate la plata de 

achizitor. 

8.2.Factura se va emite lunar, in ultima zi lucratoare a fiecarei luni si va cuprinde contravaloarea 

serviciilor prestate in luna in curs. 

8.3. Plata facturilor emise în baza contractului se va face după verificarea şi confirmarea datelor 

înscrise în facturi și în documentele însoțitoare, în  termen de maximum 30 de zile de la data primirii 

și înregistrării acestora la registratura achizitorului, termen ce reprezintă scadența la plată, în urma 

recepționării serviciilor prestate. 

8.4. Plata se face prin virament cu ordin de plată. 

8.5. Achizitorul nu se angajează sub nicio forma la plăți în avans. 

8.6. Prețul serviciilor este ferm pe durata contractului. 

 

9. Obligaţiile principale ale prestatorului 

9.1.Prestatorul se obligă să presteze servicii de curățenie birouri o data pe saptamana la sediul 

Achizitorului. 

9.2. Prestatorul va asigura produsele de curatenie pentru birouri și  grupurile sanitare din sediul 

CSMB, in specificatiile si cantitatile stabilite de comun acord. 

9.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea serviciilor în conformitate termenele 

convenite și asumate prin prezentul contract și ofertă. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa 

tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe 

toată durata contractului. 

9.4. Prestatorul se obligă să furnizeze serviciile prevăzute în contract cu profesionalism și 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 

9.5  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. 

9.6 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, mărciînregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiilesauutilajelefolositepentrusauînlegătură cu serviciileprestate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxeşicheltuieli de oricenatură, cu excepţiasituaţieiîn care acesteasunt 

generate de respectareaclauzelorcontractului. 

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

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat  

9.8 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. 

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

9.10 Prestatorul se obligă să înştiinţeze în scris şi în timp util Achizitorul, despre orice modificări 

intervenite în organizarea şi/sau activitatea sa, impuse de circumstanţe excepționale, modificări 

care sunt de natură să afecteze executarea prezentului contract şi să iniţieze cât mai repede 

posibil negocieri cu Achizitorul în scopul de a decide continuarea executării, cu modificarea 

condiţiilor contractuale sau încetarea contractului,  după caz. 

9.11 Prestatorul va depune toate eforturile necesare pentru rezolvarea problemelor reclamate, pentru 

sau în legătură cu serviciile achiziţionate. Problemele tehnice reclamate, vor fi suportate de 

prestator pe cheltuială proprie. 

9.12 (1) Prestatorul este obligat să răspundă la reclamațiile, sesizările și notificările achizitorului, 

imediat ce achizitorul constată prestarea necorespunzătoare a serviciilor, în conformitate cu 

prevederile Caietului de sarcini. 

 (2) La primirea unei astfel de notificări, prestatorul are obligaţia de a lua masuri urgente, fără 

costuri suplimentare pentru achizitor sau să rezolve problema în așa fel încât calitatea serviciilor 

să nu fie negativ modificată, pe cheltuiala acestuia. 

 (3) Dacă prestatorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să rezolve urgent problemele aparute, 

achizitorul are dreptul de a lua măsuri in vederea rezolvarii acestora pe riscul şi spezele 

prestatorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate 

avea faţă de prestator prin contract. 

9.13 Prestatorul va comunica în scris achizitorului imposibilitatea respectării prevederilor Caietului 

de sarcini și a ofertei sale (dupa caz). 

9.14 Prestatorul se obligă să monitorizeze și să acorde asistenţă tehnică permanentă, pe perioada 

asigurării serviciilor care fac obiectul prezentului contract. 

9.15 Toate serviciile prestate se vor finaliza, prin grija prestatorului, prin recepţia acestora de către 

o persoană desemnată din partea achizitorului. 

9.16 Pe toată durata contractului, prestatorul este pe deplin responsabil pentru: 

(1) – siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea 

personalului folosit, de sănătatea și securitatea acestora. 

(2) – eventualele pagube produse, de către angajații proprii, în urma executării prestației sau de 

către terți. 

9.17 Prestatorul se obligă să presteze serviciile solicitate de achizitor cu prioritate si în termenul 

cel mai scurt. 

9.18 Prestatorul se obligă să asigure și să garanteze calitatea serviciilor efectuate, inclusiv bunurile 

aferente acestora. 

9.19 Prestatorul se obligă să remedieze fără plată eventualele servicii defectuos efectuate, cu 

condiţia că ele să nu se datoreze culpei sale. 

9.20 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-interese, costuri, 

taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare 

rezultă din respectarea solicitărilor, scrise, date de achizitor. 

9.21 Prestatorul se obligă să depună toate eforturile pentru a asigura calitatea optimă a serviciilor 

prestate, conform caietului de sarcini şi răspunde pentru conformitatea acestora, cu legislaţia din 

România si cu prevederile prezentului contract. 

9.22 Răspunderea Prestatorului nu va fi angajată atunci când nu şi-a putut executa obligaţiile 
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datorită intervenirii unui caz de forţă majoră. 

9.23 Pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul se obligă să respecte reglementările 

obligatorii in domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă și protecția muncii, stabilite 

prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective 

sau prin tratatele, acordurile internaţionale în aceste domenii, răspunzând exclusiv de producerea 

unor astfel de evenimente. 

 

 

10. Obligațiile achizitorului 

10.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

recepționate.  

10.2. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate conform art. 16, recepție ce va sta la 

baza emiterii facturii. 

 

11.Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor  

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu își îndeplinește total sau parțial obligațiile 

asumate prin contract, prestatorul are obligația de a plăti, cu titlu de penalități, o sumă echivalentă cu 

o cotă procentuală din prețul contractului de 0,01%, pentru fiecare zi de întârziere. 

11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei prevăzute la clauza 8.3, acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o suma echivalentă cu 

o cotă procentuală din plata neefectuată de 0.01%, pentru fiecare zi de întârziere. 

11.3. Penalitățile datorate curg de drept de la data scadenței obligațiilor asumate conform prezentului 

contract, până la îndeplinirea obligațiilor. 

11.4. În cazul în care plăţile nu pot fi efectuate din cauza unor situaţii neprevăzute în legătură cu 

contul bancar şi/sau alocarea bugetară, achizitorul nu datorează majorări, penalităţi sau daune 

interese prestatorului. 

 

Clauze specifice 

 

12.Începerea și prestarea serviciilor 

12.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor incepând cu 01.06.2021. 

 

13.Încetarea şi rezilierea contractului 

13.1 - Prezentul contract încetează, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal 

arbitral/instanţe judecătoreşti, în următoarele situații: 

a) de drept, la împlinirea perioadei pentru care a fost încheiat; 

b) denunțarea unilaterală de către achizitor în termen de 3 zile de la transmiterii notificării către 

prestator prin care i se aduce la cunoștiință că nu și-a executat ori își execută în mod necorespunzător 

oricare dintre obligațiile ce îi revin; daca pe parcursul executarii contractului se vor transmite 5 

sesizari, prin care se dovedeste ca prestatorul nu-si executa sau executa in mod necorespunzator 

obligatiile contractuale, autoritatea contractanta va incheia un Proces verbal constatator si va avea 

dreptul sa rezilieze contractul; 

c) prin reziliere de către oricare dintre părți, în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare 

de către cealaltă parte a oricărora dintre obligațiile ce îi revin. În acest caz, rezilierea intervine de plin 
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drept, fără orice altă formalitate prealabilă și fără intervenția instanței, la împlinirea termenului de 3 

zile de la transmiterea notificării privind declarația de reziliere. Notificarea se va considera 

comunicată debitorului la data înscrisă pe plic de oficiul poștal destinatar; 

d) declararea stării de imposibilitate de plată sau faliment a uneia dintre părțile contractante; 

e) prin acordul scris al ambelor părți; 

f)  când prestatorul cesionează obligațiile sale prevăzute de prezentul contract; 

g) la solicitarea achizitorului atunci când împotriva prestatorului este depusă o cerere de deschidere a 

procedurii insolvenței; 

h) când una dintre părți își suspendă sau încetează activitatea; 

i) când prestatorul se află, la momentul atribuirii prezentului contract, în una din situațiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice – M. Of. nr. 423/06.06.2016 cu modificările și completările ulterioare; 

j) în situația în care contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului având în vedere o încălcare 

gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o 

decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

13.2 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 

adresată prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca 

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

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

contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 

13.3 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul în cel mult 30 zile de la 

apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc 

la modificarea clauzelor contractuale în așa măsura încât îndeplinirea contractului ar fi contrară 

interesului său. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract, îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia. 

13.4 - Rezilierea contractului nu exonerează niciuna din părțile contractante de onorarea obligațiilor 

deja scadente. 

13.5 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod 

culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de 

daune-interese. 

13.6 - Partea care în mod culpabil nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile 

care îi revin nu poate cere celeilalte părți îndeplinirea obligațiilor corelative. 

13.7 - Autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul atunci când în cursul 

perioadei de valabilitate, se efectuează modificări altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 

221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (clasice) – M.Of. nr. 390/2016 cu modificările 

și completările ulterioare. 

13.8 –Autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract şi în situaţia în 

care alocarea resurselor financiare a fost sistată. 

 

14. Cesiunea 

14.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial drepturile și/sau obligaţiile sale 

asumate prin prezentul contract, decât cu respectarea dispoziţiilor Codului Civil, art. 221 din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice (clasice) – M.Of. nr. 390/2016 cu modificările și completările 

ulterioare și art. 150 din Hotarârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
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a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice – M. Of. nr. 423/06.06.2016, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

15. Modificarea contractului de achiziţie publică 

15.1. Modificarea contractului de achiziţie publică se poate face cu respectarea prevederilor Legii 

98/2016 și HG 395/2016 și a prevederilor contractuale. 

15.2. Orice modificare la contract se va face prin semnarea unui act adițional. 

 

16. Recepția serviciilor 

16.1. Recepționarea serviciilor se va face prin semnarea de către părți a unui proces verbal de 

recepție pentru serviciile prestate. 

 

17. Întârzieri în îndeplinirea contractului. 

17.1 - Prestatorul îşi va îndeplini obligaţiile contractuale ce îi revin în perioada convenită prin 

contract. 

17.2- Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul constată că, din motive independente de 

voința sa, nu poate respecta termenele de prestare, conform clauzelor contractuale, acesta are 

obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util achizitorului. 

17.3 - Cu excepția prevederilor clauzei 18 şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o 

prelungire, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități 

prestatorului potrivit prevederilor prezentului contract. 

 

18. Forța majoră 

18.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

18.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 

18.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

18.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat 

și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea 

limitării consecințelor. 

18.5. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

18.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără 

ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

19. Soluționarea litigiilor 

19.1. Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 
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19.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să 

rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, se vor adresa instanțelor judecătorești competente. 

 

 

20. Limbă care guvernează contractul 

20.1. Limbă care guvernează contractul este limba română. 

 

 

21. Comunicări 

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

transmisă în scris la sediile părților contractante indicate în Art.1 al prezentului Contract. 

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

de către fiecare parte contractantă. 

21.2. Comunicările între părți se pot face și prin telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția 

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. 
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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. 

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. 
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(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. 

(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 

             S.C. TEAM CLEAN LUX SRL 

 


