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DRAFT 
 

 

CONTRACT  DE FURNIZARE 

                                                      NR....................... /.............................. 

In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, actualizata  si  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 

publică/acordului cadru din  Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, actualizata s-a încheiat prezentul contract 

de furnizare intre:  

 

Autoritatea contractanta:  

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TIMIŞ 

 

cu sediul in Timisoara, Piata Regina Maria, nr.3, telefon: 0256/490281;0256/494030, fax: 

0256/407066, cod fiscal: 17090636, cont trezorerie: ................................................., deschis la 

Trezoreria Timisoara, reprezentată prin d-na. Valentina Emilia Milutinovici, Director General în 

calitate de Achizitor, pe de o parte, 

şi ................................. 

adresa sediu: telefon:....................., fax:................................., strada ............................, nr............, 

loc..................., judetul...............,  număr de  înmatriculare la Registrul Comertului 

Timis:.............................,  cod fiscal:.................... , Cont trezorerie RO................................................., 

deschis la Trezoreria ........................... , reprezentat prin d-l .........................................- avand functia 

de ........................, in calitate de furnizor, pe de altă parte. 

Articol 2 

Termeni şi definiţii 

2.1 – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

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

b. Achizitor şi Furnizor – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului – preţul plătibil Furnizorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. produse – echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 

prezentul contract, pe care Furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze Achizitorului; 

e. servicii – serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, 

cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de 

garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin Furnizorului prin contract; 

f. origine – locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin 

procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şiesenţială a componentelor rezultă un produs 

nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin 

utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea 

Furnizorului. 

g. destinaţie finală – locul unde Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele, respectiv adresa 

indicata in comanda transmisa; 

h. comanda – documentul Achizitorului emis de unul din centrele din subordinea DGASPC Timis, asa 

cum sunt descrise acestea in Caietul de sarcini; 

i. termenii comerciali de livrare – vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC); 

j. forţa majoră – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi 

prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 



 

2 

 

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; 

k. zi – zi calendaristică; an – 365 de zile, 

Articol 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 

 

Articol 4 

Obiectul principal al contractului 

4.1 – Furnizorul se obligă să furnizeze, instaleze și să pună în funcțiune  „CENTRALĂ TERMICĂ 

MURALĂ 35 KW pentru Locuința protejată Venus”, cod CPV 39715210-2, în perioada 

convenita, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, Caietul de sarcini, 

Propunerea Tehnică, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate 

în vigoare. 

4.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele 

furnizate. 

 

Articol 5 

Preţul contractului 

5.1 – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate, plătibil 

Furnizorului de către Achizitor este de .......................... lei fara TVA . 

 

Articol 6 

Durata contractului 

6.1 – Durata prezentului contract este de la data semnarii lui de către ambele părţi si până la 30.12. 

2020 sau la data îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina Părților, incluzând şi recepţia şi plata 

facturii. 

 

Articol 7 

Executarea contractului 

7.1 – Executarea contractului se va face în maxim 30 zile lucrătoare după semnarea acestuia de către 

ambele părţi și primirea ordinului de începere.  

Articol 8  

Documentele contractului 

8.1.- Prezentul contract,  include următoarele anexe: 

   a) - Caietul de sarcini; 

   b) - Propunerea tehnica şi propunerea financiară; 

   c) –    ............; 

8.2 - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale 

ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza 

prevederile caietului de sarcini. 

 

Articol 9 

Caracterul confidenţial al contractului 
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9.1 – (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, în afara acelor persoane 

implicate in indeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a 

contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale. 

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face 

confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii 

contractului. 

9.2 – O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare 

la contract daca: 

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte 

contractanta; sau 

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru 

asemenea dezvaluire; sau 

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 

 

Articol 10 

Obligaţiile Furnizorului 

10.1 – Furnizorul se obligă să livreze Achizitorului, produsele definite în prezentul contract precum si 

sa instaleze și puna în functiune produsele furnizate, la locatia indicata de catre achizitor, în termenul 

prevazut de articolul 7.1. 

10.2.1 – Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în 

propunerea tehnică. Depunerea documentelor necesare pentru demonstrarea conformitatii produselor 

cu specificatiile tehnice din Caietul de sarcini, depuse odata cu oferta tehnica, se vor depune în mod 

obligatoriu pentru fiecare produs în parte si odata cu factura fiscala (fie certificate de calitate atasate in 

copie,  fie echivalent). Nedepunerea acestora odata cu factura fiscala, atrage sanctiune neplatii facturii 

pana la depunerea acestor documente. Termenul de plata in astfel de situatii va curge de la data la care 

Furnizorul depune toate documentele solicitate, asa cum sunt descrise la pct. 16.4. 

10.2.2. – De asemenea, neindeplinirea cerintelor de la pct. 16.3. de catre Furnizor atrage neplata 

facturii pana la momentul in care acesta se conformeaza obligatiilor contractuale asumate. Termenul 

de plata va curge de la data la care Furnizorul comunica factura conform obligatiilor asumate.  

10.2.3 – In situatiile descrise la pct. 10.2.1 si 10.2.2 Achizitorul nu datoreaza penalitati de intarziere 

Furnizorului. 

10.3 -  Furnizorul are obligatia de a respecta termenul de livrare descris la art. 16.1 din prezentul 

contract. Depasirea termenului de livrare cu mai mult de 48 de ore, fara un motiv obiectiv fata de 

vointa  Furnizorului, si fara o notificare prealabila a Achizitorului, atrage sanctionarea furnizorului cu 

penalitati de intarziere in procent de 0,1% pe zi de intarziere din valoarea comenzii, sume care se vor 

deduce din valoarea facturii. 

8.1 - Furnizorul se obligă să livreze produsele definite în prezentul contract, la standardele şi/sau 

performanţele prezentate în caietul de sarcini , precum si sa puna in functiune produsele furnizate, la 

locatia indicata de catre achizitor, in termenul prevazut de articolul 7.2. 

  

Articol 11                                                                                                      

Obligaţiile Achizitorului 

11.1 – Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 

prezentul contract. 

11.2 – Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele la data livrarii acetora, conform art. 16 din 

prezentul contract. 

11.3 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către Furnizor în termenul de 30 de zile de 

la data recepţiei bunurilor. 

 

Articol 12  
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Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

12.1 – În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, penalităţi de 0,05% pentru 

fiecare zi de intarziere, din preţul contractului ramas de executat. 

12.2 – În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile asumate, atunci acestuia îi revine 

obligaţia de a plăti, penalităţi de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere, din plata neefectuată. 

12.3 – Nerespectarea de catre una dintre parti a obligatiilor prevazute in prezentul contract da dreptul 

partii lezate sa considere contractul reziliat de plin drept fara nicio alta formalitate si fara nicio alta 

procedura judiciara sau extrajudiciara. 

12.4 – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricand la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată furnizorului, fără nicio compensaţie, din momentul in care intra sub incidenta  Legii nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile 

ulterioare, cu condiţia ca această renuntare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 

despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru partea din  contract executata pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

Articol 13  

Garanţia de bună execuţie a contractului 

13.1 – Nu este cazul 

 

Articol 14 

Ambalare şi marcare 

14.1 – Furnizorul are obligaţia  sa asigure pastrarea integritatii si calitatii produselor pe timpul 

depozitarii, manipularii  din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme,  în 

aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală. 

14.2 – Ambalarea si marcarea produselor va respecta cel putin cerintele prevazute în specificațiile 

tehnice.   

14.3 – Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei 

coletelor (paleti de lemn, foi de protectie etc.) raman în proprietatea achizitorului.  

 

Articol 15 

Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

15.1 – (1) Furnizorul are obligaţia de a începe executarea contractului imediat după data semnării lui 

de către ambele părţi.  

15.2 – (1) Furnizarea produselor în baza contractului trebuie finalizata în termenul convenit la art. 7.1 

respectiv pana la data de ........... 

(2) În cazul în care:  

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  Furnizorului, sau 

b) alte circumstanţe susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către 

Furnizor, îndreptăţesc Furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a produselor atunci 

partile pot revizui, de comun acord, perioada de furnizare si pot semna un act aditional. 

15.3 – Orice modificare  a  datei/perioadei  de furnizare asumata  in prezentul contract se face cu 

acordul partilor, prin act aditional. 

15.4 – În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, 

orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi 

Furnizorului. 

 

Articol 16 

Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 

16.1 – Termen de livrare: …..de la primirea comenzii. 

16.2 – Furnizorul are obligaţia de a livra, instala și pune în funcțiune produsele la destinaţia finală 

indicată de Achizitor respectând conditiile impuse prin specificațiile tehnice. 
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16.3 – Furnizorul va transmite Achizitorului odata cu livrarea produselor și factura fiscala care contine 

în mod obligatoriu:  

-  denumirea si adresa locuinței protejate  DGASPC Timis unde urmeaza a se livra produsele, 

-  codul fiscal al DGASPC Timis, numarul si data contractului de furnizare, 

-  demunirea produsului livrat cu respectarea denumirii din contractul de furnizare și a prevederilor din 

oferta Furnizorului pentru fiecare produs în parte (denumire comerciala, putere, pret etc.) și numărul 

contractului de furnizare. 

16.4 Documentele care însoţesc factura în mod obligatoriu: 

a) certificate de garantie – pentru fiecare produs in parte; 

b) certificate de calitate /declarații de conformitate– pentru fiecare produs în parte sau 

c) echivalent. 

16.4 – Livrarea produselor se considera încheiata in momentul în care sunt indeplinite prevederile 

clauzelor referitoare la receptia produselor.  

 

Articol 17 

Recepţie, inspecţii şi teste 

17.1 – Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a 

verifica conformitatea lor cu specificatiile caietul de sarcini si propunerea tehnica. 

17.2 – Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, Achizitorul 

are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului: 

a) de a înlocui produsele refuzate; sau 

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificatiilor lor 

tehnice. 

17.3 – Dreptul Achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi 

limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de Furnizor, cu sau fără 

participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală (la locuința 

protejată D.G.A.S.P.C. Timis). 

17.4 – In cazul în care Furnizorul înlocuieste produse, pentru aceste noi produse termenul de 

valabilitate va fi cel putin egal cu termenul de valabilitate al produselor înlocuite si incepe sa curgă din 

ziua urmatoare  datei la care au fost livrate si receptioanate produsele. 

17.5 – Prevederile clauzelor 17.1-17.3 nu îl vor absolvi pe Furnizor de obligaţia asumării termenelor 

de valabilitate  sau de alte obligaţii prevăzute în contract. 

 

Articol 18 

Transport, servicii 

18.1 – Furnizorul are obligaţia de a efectua  instalarea, punerea în funcțiune pe cheltuiala sa și 

transportul, echipamentelor până la destinaţia finală, respectiv locuința protejată DGASPC Timiș, din 

Recaș,  județ Timiș. 

18.2 – Furnizorul este cel care asigura si serviciile accesorii furnizarii produselor pe cheltuiala sa, cum 

ar fi, dar fără a se limita la: descarcarea, demontarea, montarea si punerea in functiune, autorizarea 

funcționării a produselor,   instruirea personalului la destinatia finala. 

18.3 – Produsele se livreaza cu mijloacele de transport ale furnizorului, avizate sanitar-veterinar, 

destinate acestui scop, care să asigure pe toată durata transportului păstrarea nemodificată a 

caracteristicilor produsului, sa fie acoperite, curate, aerisite, dezinfectate, lipsite de mirosuri straine, 

neinfestate si ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare, atât a produselor cât şi 

a ambalajelor. Personalul care deserveşte mijloacele de transport ale furnizorului trebuie să aibă carnet 

de sănătate vizat la zi şi să poarte echipament de protecţie corespunzător. 

 

Articol 19 

Perioada de garantie acordata produselor 

19.1.(1).Perioada de garantie este mentionata in Certificatul de Garantie care insoteste produsul si nu 

poate fi mai mica de 24 de luni de la data receptiei si punerii in functiune. 
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(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu ziua urmatoare receptiei efectuate conform articolului 

16.4, dupa livrarea acestora la destinatia finala. 

19.2. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie 

ce apare în legatura cu aceasta garantie. 

19.3. - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a interveni pentru remedierea 

disfunctionalitatilor în termen de doua zile lucratoare, fara costuri suplimentare pentru achizitor. 

19.4. – Daca remedierea nu este posibila iar defectiunea este acoperita de garantiile asumate de 

furnizor prin contract, piesele defecte se vor inlocui, fara costuri suplimentare pentru achizitor. 

Perioada de remediere sau inlocuire este de maxim 7 de zile lucratoare . 

 

Articol 20 

Ajustarea pretului contractului :  NU este cazul. 

Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Furnizorului, sunt 

cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. Preţul contractului nu se actualizeaza, el este 

ferm, iar preturile ofertate sunt obligatorii, nu pot fi modificate, inclusiv pentru perioada de prelungire 

a contractului.  

 

Articol 21 

Subcontractanţi 

21.1 Nu e cazul 

 

Articolul 22 

Amendamente 

22.1 – Partile contractante au dreptul,  pe durata indeplinirii contractului,  de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act aditional. 

22.2 – Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act 

aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii. 

 

Articol 23 

Conflictul de interese 

Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de achiziţie 

publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor 

depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferente acestuia, pe parcursul unei perioade de cel 

puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza 

imorală. 

 

Articol 24 

Cesiunea  

24.1 – Furnizorul  poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea produselor livrate, in conditiile 

prevazute de dispozitiile Codului Civil.  

 

Articol 25 

Încetarea contractului 

25.1 – Prezentul contract de furnizare va înceta de drept dacă în termen de 30 zile  de la data, la care a 

fost semnat contractul, Furnizorul nu a inceput demersurile privind furnizarea produselor în cauză. 

25.2 – Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite anterior în cadrul articolului 25.1, achizitorul 

poate rezilia prezentul contract de furnizare cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 

30 zile dat Furnizorului, fără necesitatea unei alte formalităţi, fara punerea in intarziere şi fără 

intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar 

nelimitându-se la acestea: 

a) Furnizorul nu furnizează produsele conform cu prevederile prezentului contract;  
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b) Furnizorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 15 zile in urma notificării emise de 

către Achizitor care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor 

din prezentul contract care afectează executarea corespunzătoare şi la timp a furnizării produselor; 

c) împotriva Furnizorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu 

privire la fraudă, corupţie,  sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE; 

d) in cadrul unei proceduri de achizitie, furnizorul a fost declarat culpabil de incalcare grava a 

contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor sale contractuale; 

e) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract; 

f) Furnizorul nu poate furniza garantiile sau asigurarile solicitate de catre achizitor la prezentul 

contract. 

25.3 – În termen de 15 zile după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea produselor 

furnizate şi toate sumele cuvenite Furnizorului la data rezilierii. 

25.4 – Dacă Achizitorul reziliază prezentul contract, va fi îndreptăţit să recupereze de la Furnizor fără 

a renunţa la celelalte acţiuni la care este îndreptăţit în baza prezentului contract, orice pierdere sau 

prejudiciu suferit.  

25.5 – În urma unui preaviz de 30 zile  acordat Achizitorului, Furnizorul poate rezilia prezentul 

contract dacă Achizitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către Furnizor a sumelor datorate 

acestuia în baza oricărei certificări din partea Achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut 

în prezentul contract; 

25.6 – Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Furnizorului dobândit anterior 

acesteia în temeiul prezentului contract.  

 

Articol 26 

Forţa majoră 

26.1 – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

26.2 – Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada în care aceasta actionează. 

26.3 – 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. 

26.4 – 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. 

26.5 – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum  3 zile de la încetare. 

26.5 – Daca forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de maxim 30 

de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

Articol 27 

Soluţionarea litigiilor 

27.1 – Achizitorul şi Furnizorul 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. 

27.2 – Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Furnizorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 

către instanţele judecătoreşti competente de la sediul Achizitorului. 

 

Articol 28 

Limba care guvernează contractul 

Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

Articol 29 
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Comunicări 

29.1 – (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. 

29.2 – Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

 

Articol 30 

Protecţia datelor cu caracter personal 

30.1 – La semnarea prezentului contract, reprezentanţii părţilor iau cunoştinţă despre prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către cealaltă parte şi îşi exprimă acordul/consimţământul în mod liber, 

expres şi neechivoc cu privire la astfel de prelucrări pentru executarea prezentului contract şi pentru 

îndeplinirea obligaţiilor legale din domeniul fiscal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 

2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date. 

30.2 – Părţile contractante vor prelucra datele cu caracter personal ale reprezentanţilor legali şi ale 

persoanelor de contact, precum şi ale oricărei persoane care are legătură cu încheierea şi executarea 

Contractului, pe tot parcursul perioadei în care sunt prestate serviciile în baza Contractului precum şi 

ulterior pentru o durată conformă cu prevederile legale aplicabile. 

30.3 – Părţile vor prelucra datele cu caracter personal în baza principiilor generale ale legalităţii, 

echităţii, transparenţei, limitării scopului, minimizării datelor, acurateţei, limitării stocării, integrităţii, 

confidenţialităţii şi responsabilităţii. 

30.4 – Părţile se obligă, de asemenea, să ia, pe propria răspundere, toate măsurile de precauţie pentru a 

asigura securitatea şi prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziţii sau 

accesări ilegale sau neautorizate cu privire la datele cu caracter personal deţinute de cealaltă parte. Cu 

toate acestea, în cazul în care datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obţinute de o 

persoană neautorizată sau are loc orice încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, fiecare parte 

va notifica imediat celeilalte părţi un astfel de incident şi va coopera în vederea luării oricăror măsuri 

considerate necesare pentru atenuarea oricărei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces 

neautorizat şi pentru notificarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal. 

 

Articol 31 

Legea aplicabilă  contractului 

31.1 – Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

31.2 – Furnizorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, precum şi 

reglementărilor direct aplicabile ale Uniunii Europene, jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, 

subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi 

şi reglementări. Furnizorul va despagubi achizitorul in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie 

rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau 

contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu. 

 

Părţile au înţeles să semneze azi ........................  prezentul contract în doua exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte.  

 

ACHIZITOR,                    FURNIZOR, 

D.G.A.S.P.C TIMIS                                                 ............................... 

 

 Director General                                                                                         Administrator 

 Valentina  Emilia Milutinovici                                                                              ............................... 
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Director Gen.Adj.Economic 

 

 

 

Serv. Juridic si Contencios 

 

 

 

 

Serv. Investitii și Achiziții Publice 

 

 

 


