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Contract de prestări servicii  
Nr.____/_____________ 

 
 
 
 
1. PĂRȚILE 
 
ASOCIAȚIA AGENȚIILOR PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ DIN ROMANIA ROREG, cu 
sediul în Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5, et. 1, județul Timiș,  CIF 18107841, 
reprezentat legal de domnul MAXIM SORIN, având funcția de președinteîn calitate de Achizitor, pe 
de o parte  
 
și  
................................................... cu sediul în str. ................, nr. ..........., sector/județ .............., telefon 
................., fax ...................., având codul fiscal RO .................., cont................................... deschis la 
.........................................., reprezentată prin ............................, în calitate de Prestator, pe de altă 
parte, 
 
a intervenit prezentul contract de prestări servicii. 
 
2. DEFINIŢII 
În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract – reprezintă prezentul Contract de prestări servicii şi toate anexele sale. 
b) Achizitor/Autoritate Contractantă şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea 

numite în prezentul Contract; 
c) Preţul Contractului – preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin Contract; 
d) Servicii – activităţi a căror prestare constituie obiectul Contractului; 
e) Livrabil – documentele așa cum sunt solicitate prin Caietele de sarcini; 
f) Conflictul de interese – 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/Beneficiarului 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 asociaţi, 
salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul Prestatorului.  

g) forţa majoră – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut  invincibil si inevitabil care împiedică, 
în tot sau în parte, executarea obligațiilor ce le revin părților, potrivit prezentului contract și este 
constatat de o autoritate competentă. 

h) penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de prestare servicii ca fiind plătibilă 
de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire 
necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract (majorări de întârziere și/sau 
daune-interese); 

 
3. INTERPRETARE 
3.1. În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi viceversa, 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. 
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4. OBIECTUL CONTRACTULUI 
4.1 Prestatorul se obligă să presteze în perioada convenită, în conformitate cu obligațiile asumate prin 
prezentul contract, inclusiv Anexele acestuia, următoarele servicii: 

• organizare sesiuni de instruire online în următoarele 4 domenii: Planificare strategică, 
Documentaţii tehnico-economice, Management de proiect, Achiziţii Publice; 

• realizare modele de bune practici pentru documentaţiile tehnico-economice; 
• realizare conţinut sub formă scrisă (scripturi de videouri) pentru un set de 50 de tutoriale video 

de tip e-learning.  
4.2 Prestatorul va asigura realizarea online a 32 de sesiune de instruire, fiecare dintre acestea având 
o durată de 5 zile (8 ore/zi) şi câte 25 de participanţi/eveniment. La nivelul fiecărei regiuni de 
dezvoltare din România va fi organizată câte o sesiune de instruire pentru fiecare tematică/domeniu. 
4.3 Prestatorul va pune la dispoziţia beneficiarului un număr de minim 8 lectori, câte 2 lectori pentru 
fiecare tematică/domeniu. 
4.4 Prestatorul va asigura organizarea examenului în vederea obţinerii certificatului de absolvire 
pentru participanţii la sesiunile de instruire în domeniile Documentaţii tehnico economice (evaluator 
proiecte), Management de proiect (manager de proiect) şi Achiziţii publice (expert achiziţii publice). 
Prestatorul se va asigura că participanţilor care nu susţin examenul de absolvire curs sau, după caz, 
nu promovează examenul, precum şi participanţilor la sesiunile de instruire în domeniul Planificare 
strategică li se vor elibera diplome de participare. 
4.5 Prestatorul va transpune toate materialele care au servit drept suport pentru desfăşurarea efectivă 
a sesiunilor de instruire şi formare într-un curs care să conţină toate cele 4 teme/domenii, 
organizat pe capitole care să urmărească o structură logică. Prestatorul va preda acest curs 
achizitorului, cedându-i acestuia toate drepturile de autor şi de proprietate intelectuală. 
4.6 Prestatorul va realiza modele de bune practici pentru documentaţiile tehnico-economice 
conform cerinţelor şi specificaţiilor achizitorului. Prestatorul va preda modelele de bune practici 
achizitorului, cedându-i acestuia toate drepturile de autor şi de proprietate intelectuală. 
4.7 Prestatorul va realiza conţinutul sub formă scrisă (scripturi de videouri) pentru un set de 50 
de tutoriale video de tip e-learning, care vor totaliza 900 de minute cu conţinut video şi care vor 
aborda o serie de teme ce vizează managementul şi implementarea proiectelor cu fonduri europene. 
Temele prezentate în cadrul sesiunilor de instruire de către lectori vor reprezenta punctul de pornire în 
realizarea materialelor pentru conţinutul tutorialelor video. Prestatorul va realiza 15 pagini scrise în 
format Word tip A4, cu font Arial de dimensiune 12, spaţiere 1.0, margini normale pentru tutorialele cu 
o durată de 20-25 minute şi 3 pagini scrise în format Word tip A4, cu font Arial de dimensiune 12, 
spaţiere 1.0, margini normale pentru tutorialele cu o durată de 3-4 minute. Prestatorul va preda 
scripturile achizitorului, cedându-i acestuia toate drepturile de autor şi de proprietate intelectuală. 
4.8 Achizitorul se obligă să efectueze plățile aferente serviciilor prestate în condiţiile prevăzute la 
art.12 din prezentul contract. 
 
5. PREŢUL CONTRACTULUI 
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea Contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor, conform 
ofertei prezentate, este de ………………………. lei fără TVA, respectiv de …………………… lei cu 
TVA, în conformitate cu Propunerea financiară, anexă la prezentul contract.   
5.2. Plata se va efectua din bugetul proiectului Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării 
FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor și municipiilor din România. 
 
6. VALABILITATEA CONTRACTULUI 
6.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti si este valabil pana la 
indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale. 
 
7. DURATA DE EXECUȚIE A CONTRACTULUI 
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7.1. Durata de executie a contractului este de 4 luni de la data semnării lui de către ambele părți, dar 
nu mai târziu de data de 30.06.2022. 
7.2. Durata de executie a contractului cu Prestatorul poate fi prelungită față de durata estimată inițial, 
prin act adițional la contract, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar. 
7.3. Demararea activitãţilor se va face în baza ordinului de începere emis de Achizitor. 
 
8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
Prestatorul va îndeplini activităţile stabilite în prezentul Contract, care include, în ordinea enumerării, 
prezentul Contract, precum şi următoarele anexe:  
a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 
ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare (dacă este cazul) – anexa nr. 1; 
b) Propunerea tehnică, inclusiv clarificările din perioada de evaluare (dacă este cazul) – anexa nr. 2; 
c) Propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare (dacă este cazul) – anexa nr. 
3; 
d) Acordul de asociere (dacă este cazul) – anexa nr. 4. 
 
9. ORDINEA DE PRECEDENŢĂ 
9.1. În cazul oricărei contradicţii între documentele prevăzute la art. 8, prevederile acestora vor fi 
aplicate în ordinea de precedenţă stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus. 
9.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini, 
prevalează prevederile Caietului de sarcini. 
 
10. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 
11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute la art. 4 din contract, la standardele şi 
performanţele din Caietul de sarcini şi prezentate în propunerea tehnică, anexe la contract. 
10.2. Prestatorul se obligă să asigure derularea în bune condiţii a tuturor activităţilor specifice 
contractului şi să asigure personalul și logistica necesare pentru realizarea în bune condiții a 
sesiunilor de instruire, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini și a datelor/informațiilor 
primite din partea Achizitorului. 
10.3. Prestatorul se obligă să emită factura aferentă serviciilor prestate prin prezentul Contract numai 
după ce Beneficiarul certifică conformitatea şi recepţia serviciilor prestate, prin aprobarea rapoartelor 
de activitate și a proceselor-verbale de recepție.  
10.4. 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 folosite pentru sau în 
legătură cu serviciile achiziţionate, 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care 
acestea sunt generate de o încălcare (a unor norme juridice sau contractuale) ce rezultă din 
respectarea Caietului de sarcini. 
10.5. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
10.6. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu oferta sa 
tehnică. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare, cât 
şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
10.7. Prestatorul are obligația să realizeze și să păstreze înregistrări documentare complete, corecte, 
adecvate și sistematice cu privire la serviciile prestate, în forma și la un nivel de detaliu suficient 
pentru a putea stabili cu precizie dacă cheltuielile efective ale Prestatorului au fost efectuate pentru 
prestarea serviciilor prevăzute prin prezentul contract și în conformitate cu prevederile acestuia. 
10.8. Prestatorul va permite accesul neîngrădit la orice documente/informații în legătură cu 
executarea prezentului contract persoanelor/instituțiilor cu competente în controlul si recuperarea 
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debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, în cazul în 
care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, informații, 
documente. 
10.9. Prestatorul va prezenta achizitorului curicula şi programarea cursurilor în termen de 15 zile de la 
data semnării contractului, înainte de începerea efectivă a sesiunilor de instruire. Curicula şi 
programarea cursurilor trebuie agreate de amebele părţi. 
10.10. Prestatorul va concepe cursurile în aşa fel încât, pe lângă partea teoretică, fiecare curs va 
conţine minim 1/3 activităţi de tip practic, o componentă de tip întrebări deschise, precum şi un modul 
de 1 oră dedicat dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse. Cursurile vor fi concepute pentru a 
aprofunda un nivel de cunoştinţe mediu spre avansat. 
10.11. Prestatorul este obligat să realizeze materialele on-line necesare pentru fiecare sesiune de 
instruire, conform cerințelor și specificațiilor achizitorului, inclusiv instrucţiunilor privind identitatea 
vizuală a proiectului confinanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin POAT 2014-
2020. Prestatorul va prezenta în prealabil toate materialele achizitorului, în vederea primirii acceptului 
din partea acestuia.  
10.12. Prestatorul este obligat să distribuie participanţilor materialele suport pe e-mail cu minim o zi 
înainte de începerea sesiunii de instruire la care participă. 
10.13. Prestatorul este obligat să înlocuiască lectorii propuşi cu alte persoane având cel puţin aceeaşi 
pregătire şi experienţă, la solicitarea achizitoruui, dacă pe parcursul desfăşurării contractului se 
constată că prestaţia acestora nu este corespunzătoare sau dacă există plângeri/reclamaţii de la 
participanţii la sesiunile de instruire cu privire la modul de desfăşurare a activităţii acestuia. 
10.14. Prestatorul este obligat să informeze participanţii, la începutul fiecărei sesiuni de instruire, 
despre faptul că aceste sesiuni fac parte din cadrul unui proiect cofinanţat din Fondul European 
pentru Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020. 
10.15. Prestatorul este obligat să realizeze scripturile pe baza unei structuri de tip H.I.C.C şi să 
înglobeze următoarele principii: Hook, Intro, Content, Call to Action. 
10.16. Prestatorul va îndeplini contractul cu respectarea cap. 5.1 Obligațiile și Responsabilitățile 
Prestaorului din Caietul de sarcini. 
 
11. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI 
11.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului, în timp util, orice facilităţi şi/sau 
informaţii necesare pentru îndeplinirea contractului și să informeze în timp util Prestatorul în legătură 
cu orice modificare/dezvoltare a cerinţelor operaţionale şi funcţionale ale proiectului, care vor avea 
impact asupra serviciilor prevăzute în contract. 
11.2. Achizitorul se obligă  să stabilească personalul propriu care va lucra în cadrul proiectului și să 
participe cu personalul stabilit la managementul proiectului şi la gestionarea curentă a activităţilor din 
cadrul acestuia. 
11.3. Achizitorul se obligă să asigure  platforma online pe perioada desfăsurării sesiunilir de instruire 
precum și spaţiul de lucru adecvat pentru întâlnirile de lucru organizate la sediul acesteia, dacă va fi 
cazul. 
11.2. Achizitorul  are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor raportat la cerințele Caietului 
de sarcini. 
11.4. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate efectiv în termenele convenite. 
Achizitorul certifică conformitatea şi recepţia serviciilor, prin aprobarea rapoartelor de activitate și a 
proceselor-verbale de recepție realizate în cadrul contractului.  
11.5. Achizitorul se obligă să efectueze plățile aferente serviciilor prestate în condiţiile prevăzute la 
art.12 din prezentul contract. Factura va fi însoţită în mod obligatoriu de aprobarea rapoartelor de 
activitate realizate în cadrul contractului pentru serviciile prestate efectiv. 
 
 
12. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
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12.1. Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face pe baza aprobării 
raportului/rapoartelor de activitate și semnării procesului/proceselor-verbale de recepție în urma 
recepționării serviciilor efectiv prestate. 
12.2.  Plățile în cadrul contractului se vor face  lunar, Prestatorul având dreptul să solicite la decontare 
serviciile prestate și recepționate de Achizitor în fiecare lună.  
12.2. Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la primirea facturii la sediul Achizitorului, în baza 
acceptării serviciilor prestate. Plata serviciilor se va face în lei. 
12.3. Dacă factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de Achizitor şi sunt 
necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Prestatorului, 
termenul de 10 zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul 
îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond ale facturii. 
12.4. Plata către Prestator se va face prin ordin de plată, în contul bancar comunicat de Prestator. 
 
13. PLĂŢI ŞI PENALITĂŢI DE ÎNTÂRZIERE  
13.1. În cazul în care, Prestatorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le 
îndeplinește necorespunzător, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală 
penalizatoare prevăzută la art.3 alin. 21 din OG nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și 
penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în 
domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor 
neprestate sau prestate necorespunzător pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea 
contractului. 
13.2. În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în 
termenul prevăzut la art.13.2, Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, 
aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 72/2013 
privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani 
rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu 
modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult decât valoarea contractului. 
13.3. Penalitățile de întârziere datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate 
conform prezentului contract.  
 
14. CODUL DE CONDUITĂ 
14.1. Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru 
Achizitor, conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia 
necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă 
aprobarea prealabilă a Achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu 
obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta.  
14.2. Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării 
contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea contractului. 
În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul 
şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane 
sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă în legătură 
cu executarea prezentului contract.  
 
15. CONFLICTUL DE INTERESE 
15.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situaţie de natură să 
compromitã realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a contractului și va informa în cel mai scurt 
timp Achizitorul asupra oricărei situații care constituie un conflict de interese și care a apărut pe 
parcursul implementării. Conflictele de interese, astfel cum sunt acestea definite în contract, pot 
apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor, legăturilor de rudenie ori 
afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul 
executării contractului de servicii trebuie notificat în scris Achizitorului, fără întârziere.  
15.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate 
solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat 
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sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar 
putea genera un conflict de interese. Fără a aduce atingere obiectivului contractului, Prestatorul va 
înlocui orice membru al personalului său salariat ori contractat, care se regăseşte într-o astfel de 
situaţie.  
15.3. Prestatorul se va abţine de la a stabili orice contact care ar putea să-i compromită independenţa 
sa ori pe cea a personalului său. Când Prestatorul nu-şi menţine independenţa, Achizitorul, fără 
afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei 
de conflict de interese, va putea decide încetarea de drept şi cu efect imediat a Contractului.  
 
16. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI 
16.1. Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile contractuale și sunt de acord să 
prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile 
contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul contract. 
16.2  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. 
16.3 Prestatorul va avea în vedere ca toate informaţiile, datele, rapoartele, analizele şi orice alte 
materiale cu privire la executarea contractului sunt considerate confidenţiale, dacă Achizitorul nu 
dispune altfel. 
 
17. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
17.1. Toate rapoartele şi documentele întocmite sau pregătite de către Prestator în cadrul prestării 
serviciilor fac obiectul dreptului de proprietate al Achizitorului şi nu pot fi date publicităţii, decât după 
primirea acordului scris al acesteia. Prestatorul se obligă să transmită toate aceste documente 
Achizitorului, în termenele convenite în cadrul prezentului Contract. 
17.2. Orice rezultate sau drepturi, inclusiv drepturi de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală 
sau industrială rezultate exclusiv din prestarea Serviciilor fac obiectul dreptului de proprietate al 
Achizitorului, care le poate utiliza, publica şi/sau cesiona în mod nerestricţionat. 
 
18. AMENDAMENTE 
18.1. Părţile contractuale au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor prezentului contract prin act adițional. 
 
19. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
19.1. Părțile înțeleg și sunt de acord ca pe parcursul sau în legătură cu executarea obiectului 
contractului, pot avea acces la date cu caracter personal aparținând celeilalte părți.  
19.2. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor pe care le 
vor deține în vederea executării clauzelor prezentului contract și au o obligație statutară  adecvată de 
confidențialitate.  
19.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile Regulamentului 
nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 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), iar persoanele vizate beneficiază de drepturile 
prevăzute în Regulamentul 679/2016 respectiv: accesul la datele cu caracter personal proprii, 
rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune 
prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, în condițiile respectării prevederilor ce constituie 
temei legal pentru prelucrarea datelor.  
19.4. Scopul prelucrării îl reprezintă executarea contractului și, daca este cazul, îndeplinirea 
obligațiilor legale care revin fiecărei părți. Durata prelucrării este limitată la perioada de executare a 
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contractului sau, dacă este necesar, pe perioada de timp ulterioară executării contractului pentru care 
legea impune stocarea datelor cu caracter personal de către părți.  
19.5. Părțile se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela 
pentru care au fost transmise și vor implementa măsuri corespunzătoare, privind securitatea 
prelucrării, de natură tehnică și organizațională de protecție față de distrugerea neautorizată sau 
ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter 
personal. 
19.6. Prestatorul va înștiința Achizitorul fără întârzieri nejustificate dacă ia cunoștință de orice 
încălcare a securității datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării conform prezentului 
contract. 
 
20. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
20.1. Prezentul contract încetează în următoarele situații:  

a) la împlinirea termenului prevăzut la art.7.1, daca nu a intervenit o prelungire in conditiile  art. 
7.2; 

b) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului 
contract și legislației aplicabile; 

c) prin acordul părților consemnat în scris; 
d) prin reziliere/rezoluțiune, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută 

necorespunzător obligațiile contractuale.  
e) prin denunțare unilaterală conform dispozițiilor prezentului contract. 

 
20.2. În situația rezilierii/rezoluțiunii din cauza neexecutării/executării parțiale sau executării 
necorespunzătoare de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-
interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.  
20.3. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu 
notificările scrise şi transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea 
respectivă precum şi la durata ei.  
20.4. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract. 
20.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestări servicii, în cel mult 5 
zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub 
condiţia notificării prestatorului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul denunțării. 
 
21. CESIUNEA 
21.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, unei terţe părţi, obligațiile sale 
asumate prin contract. 
21.2. Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa prețul serviciilor prestate, în condiţiile 
prevăzute de dispoziţiile legislației în vigoare. 
21.3. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind obligaţiile asumate prin 
contract. 
 
22. FORŢA MAJORĂ 
22.1. Forţa majoră definita la art. 2 lit. g) este constatată de o autoritate competentă. 
22.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
22.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
22.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
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22.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 10 zile, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
22.6. Cazul fortuit nu este exonerator de răspunderea contractuală. 
 
23. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
23.1. Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
23.2. Dacă, după 5 de zile de la începerea tratativelor, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve 
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de către 
instanţele judecătoreşti competente.  
 
24. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
24.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
25. COMUNICĂRI 
25.1. Orice comunicare dintre părţi referitoare la contract, trebuie să fie transmisă în scris şi trebuie 
înregistrată atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.  
25.2. Orice comunicări, solicitări sau notificări scrise între Achizitor şi Prestator, în legătură cu 
contractul de prestări servicii, trebuie să conţină titlul şi numărul de identificare al contractului şi 
trebuie transmise prin poştă, fax, e-mail, sau înmânate personal, cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
 
26. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 
 
Părţile au înţeles să încheie astăzi _____________, prezentul contract într-un exemplar, semnat 
electronic de ambele părți contractante.        
 
 
 
 
       Achizitor,                                                                               Prestator, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


