
Pagina 1 din 8 
 

Contract de lucrări 
 

nr. ......... data .............................. 
 

 1. Părţile contractante 
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice și a art. 43 alin. (1) și (5) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, s-a încheiat prezentul contract,  

 Între 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI”, cu sediul în București, Str. 
Știrrbei Vodă nr 32-34, telefon telefon/fax 021 3138287, cod fiscal 20745701, cont 
RO51TREZ70124650220XXXXX deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentată prin 
director - prof. Simona Mariana Drulă, în calitate de achizitor beneficiar, pe de o parte,  

şi  
.................................................... cu sediul în .................................., Str. 
..............................., nr. .........,  . înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 
................................., CUI ............................., cont ........................................................... 
deschis la Trezoreria ................................., reprezentată prin administrator 
.............................................., în calitate de executant,  pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor/executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;  
e. durata contractului - intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între 
părţi, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei procedurii de achiziţie de la data intrării sale în 
vigoare şi până la epuizarea conventională sau legalăa oricărui efect pe care îl produce, 
inclusiv perioada de garanţie şi eventualele pretenţii fondate pe clauze ale sale. 
f. durata de execuţie - intervalul de timp în care executantul execută operaţiunile pe care la 
presupune îndeplinirea contractului astfel cum acesta este prezentat în ofertă şi în contract, 
inclusiv operaţiunile preliminare şi finale previzibile şi imprevizibile, cu excepţia cazurilor 
de forţă majoră, începând cu data încheierii contractului sau după caz, a începerii 
prestaţiilor. 
g. întarzierea lucrărilor - depăşirea etapelor de execuţie stabilite prin graficul fizic şi 
valoric de execuţie a lucrărilor; 
h. suspendarea lucrărilor – încetarea activităţii pe o perioadă determinată a execuţiei 
lucrărilor; 
i. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare 
pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni.  
j. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări 
inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit 
prevederilor contractului; 
k. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări; 
l. bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare 
dintre acestea, după caz; 
m.lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru 
execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni; 
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n. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi 
materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a 
şantierului; 
o. graficul de lucrări - graficul întocmit de executant care se actualizează ori de câte ori 
este nevoie, şi care trebuie să cuprindă listele de cantităţi care trebuie executate în perioada 
de referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în 
conformitate cu contractul;  
p. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor 
unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat. 
q. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie. 
r. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în 
conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului 
autorizat al acestuia. 
s. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către 
comisia de recepţie numită de către achizitor. 
t. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract. 
u. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, 
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se 
datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. 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; 
v. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 - 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. 
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 şi preţul contractului 

4.1 – Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să predea ” Lucrări de reparații și 
renovare grupuri sanitare” la sediul achizitorului din București, Str. Știrbei Vodă, nr. 32-
34, sector 1, în perioada convenită și în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 
contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de lucrări. 
4.3 - Preţul stabilit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, 
este de ................. lei inclusiv TVA, din care ......... lei TVA, respectiv ............. lei fără 
TVA. 
4.4 - Preţul contractului rămâne ferm în lei, pe toată perioada de derulare a contractului. 
4.5 - Plata se va efectua prin OP emis de către achizitor în favoarea executantului în contul 
de trezorerie al acestuia, în termen de maximum 30 zile de la data primirii facturii însoţită 
de procesul verbal de recepţie al lucrărilor. 
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5. Durata contractului 
5.1 - Prezentul contract intră în vigoare la data atribuirii achiziției directe în SEAP și 
semnarea de către părţi şi produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepţie 
finală a lucrărilor contractate.  
5.2 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să predea lucrările ce fac obiectul 
contractului în termen de 60 (șaizeci) de zile de la data emiterii ordinului de începere a 
lucrărilor. 
 
6. Documentele contractului 
6.1. Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini 
b) detaliul de cumpărare directă atribuită SEAP și oferta prestatorului din catalogul 

electronic care include propunerea tehnică și oferta financiară, deviz de lucrări 
c) procesul verbal de predare-primire amplasament 
d) ordinul de începere a lucrărilor 
e) procesele verbale de recepție parțială și/sau finală 
f) alte anexe la contract. 

 

7. Standarde 
7.1 - Executantul garantează ca la data recepţiei lucrarea executată va avea calităţile 
declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu 
va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, 
conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în anexele la contract. 
7.2 - La lucrările la care se fac încercări calitatea probei se consideră realizată dacă 
rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare. 
 

8. Obligaţiile principale ale Executantului 
8.1 – Executantul are obligaţia de a executa lucrările care fac obiectul Caietului de sarcini 
în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare. 
8.2 - Executantul are obligaţia de a executa şi de a finaliza lucrările, precum şi de a 
remedia deficienţele cu atenţie şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile 
asumate prin contract, în limitele prevăzute în contract, conform legislaţiei şi normelor 
tehnice în vigoare. 
8.3 - Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările cu personal calificat, de a asigura 
forţa de muncă calificată, materiale, instalaţii şi echipamente de calitate. 
8.4 - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi procedeele de execuţie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor legale privind calitatea în construcţii. 
8.5 - Executantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile achizitorului în 
orice problemă menţionată sau nemenţionată în contract, referitoare la lucrare. 
8.6 - Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor –interese, costurilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură 
cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
8.7 - Înlocuirea oricărui material prevăzut în documentaţia de execuţie contractată, cu altul 
similar, se va face numai cu acordul scris al achizitorului ( beneficiarului). 
8.8 - Executantul are obligaţia de a notifica reprezentantului achizitorului cu cel puţin 3 
zile înainte de data previzionată de acesta cu privire la cantităţi importante de echipamente 
sau alte bunuri ce vor fi livrate pe şantier. 
8.9 - Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea, 
primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi materialelor necesare 
execuţiei lucrărilor. 
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8.10 - Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despăgubiri pentru daunele, 
pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul 
bunurilor. 
8.11 - Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului. 
8.12 - Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări 
sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 
8.13 - Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, si de a reface această parte sau părţi din lucrare, dacă este cazul. 
8.14 - În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea 
vor fi suportate de achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 
 
9. Obligaţiile principale ale Achizitorului 
9.1 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, următoarele:  

a) amplasamentul lucrării liber de orice sarcină; 
b) căile de acces în incintă. 

9.2 - Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate 
de măsurat se suportă de către achizitor. 
9.3 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie 
necesară pentru execuţia lucrărilor contractate. 
9.4 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în 
cel mult două zile lucrătoare de la notificarea executantului. Neexaminarea sau 
neprezentarea în intervalul notificat va decala corespunzător termenul de execuţie a 
contractului. 
9.5 - Achizitorul are obligaţia de a urmări execuţia lucrarilor prin reprezentant. 
9.6 - Achizitorul are obligaţia să efectueze plata pentru lucrările executate şi recepţionate. 
9.7 - Achizitorul participă la recepţiile lucrărilor. 
9.8 - Achizitorul are obligaţia să desemneze o comisie în vederea recepţionării finale a 
lucrării. 
 
10. Începerea și execuția lucrărilor 
10.1 -  Executantul are obligaţia de a începe lucrările în maxim 2 zile de la primirea 
ordinului în acest sens din partea achizitorului. 
10.2 - Achizitorul supraveghează desfăsurarea execuţiei lucrărilor prin reprezentantul său 
desemnat şi stabileşte conformitatea lucrărilor cu specificaţiile cuprinse în anexele la 
contract. 
10.3 - În cazul în care: 

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
b) ploaie; sau 
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta îl indreptăţesc pe executant să solicite 
prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi din acestea. 

 
11. Finalizarea lucrărilor 
11.1 - Ansamblul lucrărilor trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care se 
calculează de la data începerii lucrărilor.  
11.2 – Lucrările se vor preda conform termenului de executare convenit de părți în 
prezentul contract, respectiv 60 (șaizeci) de zile de la data emiterii ordinului de începere 
a lucrărilor. 
11.3 - Executantul are obligaţia să notifice achizitorul dacă sunt îndeplinite condiţiile de 
recepţie la terminarea lucrărilor şi să solicite convocarea comisiei de recepţie, conform HG 
273/94. 
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11.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. 
În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge 
recepţia. 
11.4 – Recepția se poate face și pentru părți distincte ale lurării, distincte din punct de 
vedere fizic și funcțional. 
 
12. Perioada de garanție acordată lucrărilor 
12.1 - Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la 
recepţia finală. 
12.2 - În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei dată de 
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi 
a altor defecte calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada 
de garanţie. 
12.3 - Executantul are obligaţia de a executa toate aceste tipuri de activităţi pe cheltuiala 
proprie, în cazul în care sunt necesare din cauza: 

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; 

b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 
sau implicite care îi revin în baza contractului. 

12.4 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la art. 29 achizitorul este 
îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente 
acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele 
cuvenite acestuia. 
12.5 - Garanţia lucrărilor executate este de 12 (doisprezece) luni de la data semnării 
procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  
 
13. Asigurări 
13.1 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 
rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 
13.2 - Executantul declară şi garantează pe achizitor ca functionează în mod legal şi 
dispune de toate autorizările necesare conform legislatiei române în vigoare pentru 
efectuarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, că nu există niciun impediment 
juridic sau de orice altă natură pentru  semnarea  prezentului  contract, că nu are cunoştinţă 
de existenţa niciunui motiv pentru care nu ar avea permisiunea să încheie prezentul 
contract şi că semnarea de contractului de reprezenţanţii săi nu va avea ca rezultat 
încălcarea vreunor termeni, condiţii sau prevederi ale Actului Constitutiv/Statut şi nu 
contravine şi nici nu va avea ca rezultat încălcarea vreunei legi sau reglementări  sau a 
vreunui alt contract prin care executantul s-a angajat faţă de un terţ. 
 
14. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
14.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, 
ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% din preţul lucrărilor 
neefectuate pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
14.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de 
întârziere, până la data plăţii integrale. 
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14.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere 
rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
 
15. Garanţia de bună execuţie a contractului  
15.1 - Executantul are obligația de a constitui o garanție de bună execuție a contractului în 
cuantum de 1,5 % din prețul contractului fără TVA. 
15.2 - Garanția de bună execuție se va constitui în conformitate cu una din situațiile 
prevăzute la art. 40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016. 
15.3 - Garanția de bună execuție se constituie în termen de maxim 5 (cinci) zile de la data 
semnării contractului de lucrări. 
15.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
15.5 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuție în cuantum de 70% în cel 
mult 14 zile de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, iar 
diferența în cuantum de 30% din valoarea garanției de bună execuție se va restitui în 
termen de maxim 14 zile de la încheierea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor 
care se întocmește la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate. 
 
16. Forţa majoră 
16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
16.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
16.3 - 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. 
16.4 - 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. 
16.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
16.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
16.7 - Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din 
părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră 
care apar după data semnării contractului de către părţi. 
16.8 - Executantul sau achizitorul, după caz, nu va răspunde pentru penalităţi contractuale 
sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă 
neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul contract este rezultatul unui eveniment de forţă 
majoră. 
16.9 - Nu se asimilează forţei majore:  

a)  greva angajaţilor executantului; 
b)  indisponibilitatea, pe orice motive, a mai puţin de 50% din personalul care execută 

lucrările; 
c)  restructurarea sau reducerea de personal ale executantului. 

16.10 - Încetarea, din cauza forţei majore şi a consecinţelor acesteia, a prezentului contract 
nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor scadente anterior intervenţiei forţei majore. 
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17. Clauza privind protecția datelor 
17.1 - Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare 
privind protecția datelor cu caracter personal.  
17.2 - Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se 
aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei 
persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în 
Uniunea Europeană sau care le prestează servicii sau execută lucrări.  
Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv, dar 
fără a se limita la:  

a) capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea 
sau transferul informațiilor personale; 

b) informarea, în caz de breșă de securitate, a tuturor destinatarilor relevanți, într-un 
interval maxim de 72 ore și, în cazul executantului nu mai târziu de 24 ore de la 
momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia; 

c) îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu 
Regulamentul 679/2016.  

17.3 - Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl 
au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării. Orice prelucrare suplimentară sau în alt 
scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între părți. De 
asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la 
perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.  
17.4 - Datele cu caracter personal schimbate între părți nu pot deveni accesibile sau 
comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt 
mod.  
Prin urmare, părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în 
ceea ce priveşte obligațiile asumate, și anume:  

a) vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea 
datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;  

b) vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;  
c) se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a 

datelor au acces numai la datele la care au drept de acces și că datele cu caracter 
personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul 
prelucrării sau utilizării și după stocare;  

d) se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau 
eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este 
posibil să verifice și să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze 
transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;  

e) se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, 
modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a 
datelor;  

f) se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, 
datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți;  

g) se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere 
accidentală;  

h) se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.  
17.5 - Executantul va prelucra datele cu caracter personal în scopul executării lucrărilor 
asumate prin prezentul contract. 
 
18. Soluţionarea litigiilor 
18.1. - Achizitorul şi executantul vor depune 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. 
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18.2. - Orice neînţelegere, dispută, litigiu ce va decurge din sau în legătură cu prezentul 
contract, inclusiv cel referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau încetarea lui, se 
va soluţiona, primordial, de părţile contractante, pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale 
amiabilă nu este posibilă, pentru soluţionarea litigiului părţile se vor adresa instanţei 
judecătoreşti din Bucureşti.  
 
19. Încetarea contractului 
19.1 - Prezentul contract încetează în următoarele situații: 

a) executarea corespunzătoare a obligațiilor conform prezentului contract; 
b) prin acordul scris al părților; 
c) în caz de forță majoră conform art. 16; 
d) deschiderea procedurii de dizolvare, lichidare sau faliment a executantului; 

19.2 - Prin reziliere, în cazul în care una dintre părţi, din culpă, nu-şi îndeplineşte 
total/parţial şi/sau la termen sau necorespunzător, obligaţiile asumate prin prezentul 
contract. Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de partea în culpă dă dreptul celeilalte 
părţi să considere contractul desfiinţat de plin drept, fără intervenţia instanţei, cu condiţia 
comunicării unei notificări privind rezilierea contractului, cu acordarea unui termen de 
preaviz de 15 zile. 
19.3 - Partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese echivalente cu prejudiciul 
produs din neexecutarea culpabilă a obligaţiilor contractuale. 
19.4 - Indiferent de cauza încetării contractului, părţile se obligă să finalizeze/onoreze 
obligaţiile corespunzătoare şi asumate până în momentul încetării prezentului contract. 
 
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 
22.2 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înţeles să încheie astăzi, ........................, prezentul contract în 2 (două) 
exemplare identice, câte unul pentru fiecare parte.  

Anexele la contract, fac parte integrantă din acesta şi au aceeaşi forţă juridică între părţile 
contractante. 

 
Achizitor/beneficiar, 

  
 
 
 
 
 

Serviciul contabilitate, 
  

Executant, 
  

 


