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CONTRACT DE SERVICII

nr .. /1.. .. din data de ./t..'.f!.!..:!!lll

Prezentele clauze generale sunt aplicabile contractelor de achizi\ie publlca de servicii, atribuite de autoritatile
contractante in conformitate cu dispozitille Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice ~i a celorlalte acte normative
aprobate in aplicarea acesteia.

Arl. 1. Partile
Autoritatea contractanta

adresa sediului
telefon
cod fiscal
cont trezorerie
reprezentata prin

in calitate de Achizitor,
§i
Operatorul economic
adresa sediului
telefon/fax
nurnar de inmatriculare
cont
reprezentat prin

OIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE ~I TAXE LOCALE A SECTORULUI 1,
BUCURE~TI,
Str. Piata Amzei Nr. 13, sector 1, Bucurestl, CP 010343
021.311.91.10/06/31 fax 021.312.72.40,
12293095,
RO 98 TREZ 24A5 4500 0203 030X Trezorerie sector 1,
Dna. TRASCAIANU Veronica-Adita. Director General, ~i 01 COCOTA Salvim-
Codrut, Director General Adjunct al Directiei Economice,

FORCE 1 DIVIZIA DE SECURITATE S.R.L.
Bdul Dimitrie Cantemir nr. 1, tronson 3, bloc B2, et. 1, Sector 4, Bucuresti
021.436.31.72 /I 021.436.31.24

J40/12809/2005 Cod Unic de Inregistrare 17801399
R032TREZ70ASA69XXX008028 Trezoreria Statului Sector 2
01 DUMITRU Bogdanin calitate de Prestator, pe de alta parte.

Arl. 2. Definifii
a) Contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b) Achizitor si Prestator - par1ile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) Pre(ul contractu/ui - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea mteqrala
~i corespunzatoare a tuturor obliqatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activita\i a caror prestare face obiectul contractu lui;
f) tone majora - reprezinta un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractu lui si care face irnposibila executa rea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundati'
sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustlva, ci enuntiativa:
g) cazul fortuit - eveniment care nu poate fi prevazut ~i nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda
daca evenimentul nu s-ar fl produs;
h) lile - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor In care se prevede expres ca sunt zile lucratoare:
i) An - 365 de zile.

Art. 3. Interpretare
1. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural ~i
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2. Termenul "zi" - zilele calendaristice. in afara cazului in care se prevede expres ca sun! zile lucratoare. La calculul
unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau actiune, data la care se produce
respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare. Termenul exprimat in zile incepe sa curga la inceputul
primei ore a primei zile a termenului ~i se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. Termenul
exprimat in luni sau ani incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului ~i se incheie la expirarea
ultimei ore a zilei care reprezinta ziua din ultima luna sau an corespunzatoare zilei in care a inceput sa curqa
termenul; daca, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie termenul nu exista 0 zi
corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
lunii respective.
Oaca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este 0 zi de sarbatoare legala, durnlnica sau s€lmbata,
termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urrnatoarei zile lucratoare
3. Clauzele ~i expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Arl. 4. Obiectul contractului
1. Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de transport valori (colectare, paza, depozitare, predare) de la
centrele de incasare situate in Str. Piata Amzei Nr. 13, Calea Grivitei nr. 208, Str. Pajurei nr. 13 si Banu Manta

nitu_e
Text Box


nitu_e
Text Box




nr. 9 la Trezoreria sectorului 1 cu autovehicul blindat sau destinat special transportului de valori, echipate
corespunzator, agreate si aprobate de Inspectoratul General de Politie pentru astfel de activitati, in
perioada/perioadele convenite, in conformitate cu obliqatiile asumate prin prezentul contract.
2. Prestatorul se oblig:!l sa depoziteze banii colectati de la cele 4 puncte de incasare, in conditii de maxima
siguranta, de la sfflr~itul zilei de colectare p€ma in dimineata primei zile lucratoare cane sunt predati catre casierul
central din Str. Piata Amzei nr.13.

Art. 5. Pretu! contractului
1. Tariful unitar al serviciilor, este de 36,80 lei/punct de colectare/zi fara TVA la care se adauga 6,99 lei/punct de
co/ectare/zi TVA 19%, rezultand va loarea finala de 43,79 leil punct de colectare/zi
2. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului este de 45.337,60 lei tara TVA la care se adauga 8.614,14 lei
TVA 19%, rezultand valoarea tinala de 53.951,74 lei, pret calculat pentru 8 puncte de colectare/zi la 0 medie de 22
zile lucratoare/uma.
3. Pretul se calculeaza lunar in functie de nurnarul zilelor lucratoare, care pot suferi modificari.

Art. 6. Durata contractului
1. Durata prezentului contract este de pana la data de 31.12.2021 cu posibilitatea de prelungire pana la data de

30.04.2022 ..

Art. 7. Executarea contractului
'" 1. Executarea contractu lui incepe la data de 01.06.2021.

2. Prestatorul va presta serviciile in conformitate cu Caietul de sarcini nr. 1339/30.04.2021, dupa finalizarea
programului de lucru al Achizitorului:

Centru Luni Marti Miercuri Joi Vineri
Str. Plata Amzei nr. 13 830 - 16 30 8,30 - 16,30 8,30- 18,30 8,30 - 16,30 8,30 - 16,30
Calea Grivitei nr. 208 830 - 16,30 8,30 - 16,30 8,30- 18,30 830 -1630 8,30 - 16,30
Str. Pajura nr. 13 8,30 - 16,30 8,30 - 16,30 8,30- 18,30 8,30 - 16,30 8,30 - 16,30
B-dul Manu Manta nr. 9 8,30 - 16,30 8,30 - 16,30 8,30 -16,30 8,30- 18,30 8,30 - 16,30
3. Numarul de centre de colectare poate suferi modificari.
4. Sacii, colectati conform art.12, sunt depozitati la Prestator pana in dimineata urmatoarei zile lucratoare, zi in care
sunt transportati la sediul din Str. Plata Amzei nr. 13 (interval orar 8:30-9:00), dar nu mai tarziu de ora 9:00.
5. Dupa cumularea numerarului, sacuVsacii se sigileaza, se cornpleteaza 0 noua recipisa iar rnasina de transport
revine in Str. Piata Amzei nr. 13, pentru a asigura transportulla Trezoreria Sectorului 1 din Str. Londra nr. 10, sector
1 interval orar 11:30-12:00).
6. Prestatorul preda sacii in incinta Trezoreriei Sectorului 1.

Art. 8. Documentele contractului
1. - Documentele contractului sunt:

a) Comanda din SEAP
) b) acte aditionale, daca exista;

c) Caiet de sarcini nr. 1339/30.04.2021;
d) anexe la contract.

Art. 9. Obliga\iile Prestatorului
1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele, performantele ~i in conformitate cu prevederile impuse
de Legea nr. 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ~i protectia persoanelor, republicata;
Hotararea de Guvern nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ~i protectia persoanelor cu rnodiflcarile si cornpletarite ulterioare; Legea nr.
17/1996 privind regimul armelor de foe ~i al munitiilor cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare, asiqurand conditii de
maxima siguranla a banilor transportati si depozitati.
2. Prestatorul se obliga sa prezinte in copie l.icenta de functionare, eliberata de Inspectoratul General al Politiei
Romane pentru prestarea serviciilor de paza a transporturilor de bunuri si valori precum si servicii de consultanta in
domeniu, precum si 0 copie a Avizului Directiei Generale de Politte a Municipiului Bucuresti emis pentru conducatorul
societatii prestatoare de servicii de transport valori.
3. Prestatorul se obliga sa asigure transportul cu mijloace de transport blindate sau destin at special transportului de
valori $i cu personal inarmat cu arme de foc letale, in conditiile legii.
4. Prestatorul se obliga sa asigure mijloacele de transport cu dispozitive tehnice de paza, alarmare, monitorizare,
localizare ~i supraveghere, precum si echiparea acestora cu tehnica de comunicatii radio pe frecventele aprobate
conform legii.
5. Prestatorul se obliga sa monitorizeze permanent transporturile si sa sesizeze de urgenta Pol ilia in caz de pericol.

2

nitu_e
Text Box


nitu_e
Text Box




6. in cazul in care Prestatorul este instiintat atat telefonic cat si in scris de catre Achizitor, despre schimbarea
programului de incasare, acesta se obliga se presteze serviciile prin respectarea noului program de lucru.
7. Prestatorul se obliga sa asigure transportul la 0 soeietate de asigurare, pentru perioada 01.06.2021-31.12.2021
asigurarea va fi de 1.500.000 lei/zi.
8. Prestatorul se obliga sa suplimenteze asigurarea, de cate ori este lnstiintat de majorarea sumei de transportat,
peste valorile rnentionate mai sus.
9. Prestatorul va preda Achizitorului polita de asigurare cesionata in favoarea acestuia, cu toate clauzele sale
precum ~i toate modificarile aduse acesteia.
10. Prestatorul se obliga sa transfere orice obllqatie de despaqubire a asiguratorului, prezenta ~i viitoare, catre
Achizitor.
11. Prestatorul se obliga sa nu opereze nieio modificare la pol ita de asigurare fara sa lnstiinteze Achizitorul.
12. Prestatorul se obliga sa asigure consultanta de specialitate Achizitorului in vederea elaborarii Planului de Paza al
Transportului de Valori, fara costuri suplimentare.
13. Prestatorul se obliga sa supravegheze presta rea servieiilor, sa asigure resursele umane, materialele,
echipamentele ~i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de ~i pentru contract, in rnasura
in care necesitatea asiqurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
14. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu programul de lucru al
Achizitorului. Totodata, este raspunzator atat de siquranta tuturor operatiunilor ~i metodelor de prestare utilizate, cat
~i de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
15. Prestatorul se obliga sa asigure personalului care asigura transportul de valori, materialul defensiv necesar ~i
legal precum ~i tinuta de serviciu sl protectie corespunzatoare anotimpului.
16. Prestatorul se obliga sa asigure interventla rapida ~i la timp pentru eliminarea oricaror stari lnfractlonate ce ar
duce la punerea in pericol a integritatii banilor si, sa ia rnasurt de limitare a pagubelor in cazul producerii unor
evenimente, pana la sosirea fortelor de interventie specializate.
17. Prestatorul se obliqa sa raspunda in totalitate pentru orice paguba produsa, indiferent de cauza care a generat-o
~i indiferent daca paguba a fost prod usa de angajatii Prestatorului, de orice alta persoana sau prin neindeplinirea
obligatiilor contractuale asumate.
18. Raspunderea Prestatorului incepe in momentul preluarii banilor de la centre Ie Achizitorului ~i se sfarseste in
momentul predarii acestora catre reprezentantul Achizitorului in sediul Trezoreriei Sectorului 1.
19. Prestatorul este direct raspunzator pentru pagube pana la concurenta sumelor transportate. Valoarea pagubei
este data de documentele interne emise de Achizitor si certificate prin semnatura de catre presonalul Prestatorului
care ridica banii.
20. Prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea cu privire la orice inforrnatie pe care 0 detine in indeplinirea
obliqatiilor contractuale ~i in ceea ce priveste secretul bancar.
21. Prestatorul se obliga sa tina raspunzator personalul care presteaza serviciile prezentului contract cu privire la
pastrarea confidentialitatii si a secretului bancar ~i sa nu divulge astfel de informatll catre terti.
22. Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia celor ce presteaza serviciile de transport valori documente care sa
ateste delegarea din partea societatii pentru indeplinirea obliqatiilor contractuale (leqitimatie de serviciu cu
fotografie ).
23. Prestatorul se obliga sa asigure 0 cale de comunicare (telefon) la care sa poata verifica identitatea, numarul
legitimatiei de serviciu a personalului care ridica sacii cu bani.
24. Prestatorul are obliqatia sa asigure instruirea pe linie de securitate ~i sanatate in munca precum ~i pe linia
apararii impotriva incendiilor a personalului care presteaza serviciul de transport valori, tinand cont de specificul
activitatii Achizitcrutul. in cazul producerii unui accident de munca, Prestatorul se va inregistra cu evenimentul
respectiv, iar din comisia de cercetare a accidentului va face parte ~i un reprezentant al Achizitorului.
25. Prestatorul se obliga sa transmita factura, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate pe luna anterioara, la
registratura generala a Achizitorului, fara a depasi data de 20 ale lunii urrnatoare celei in care se presteaza serviciile.
26. Prestatorul se obliga sa despaqubeasca Achizitorul impotriva oricaror:

a) reclarnatii ~i actiunl in justitia, ce rezulta din lncalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,
nume, rnarci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile folosite pentru sau in legatura cu
serviciile prestate;si

b) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care 0 astfel de
incalcare rezulta din respectarea sollcitarilor emise de catre Achizitor.

Art. 10. Obliga1iile Achizltorului
1. Achizitorul se obliga sa desemneze 0 persoana pentru relatia cu Prestatorul.
2. Achizitorul se obliga sa lnstiinteze in scris, inainte cu cel putin 0 zi tucratoare. orice modificare cu privire la sumele
asigurate prin polita de asigurare.
3. Pentru sttuatlue imprevizibile in care Achizitorul este obligat fie sa schimbe programul de incasare, fie sa respecte
programul impus de Trezoreria Sectorului 1, acesta va Instiinta Prestatorul atat telefonic cat ~i in scris, cu cel putin 1
zi inainte de intrarea in vigoare a noului program.
4. Achizitorul se obliga sa lnstlinteze in scris,cel mai tarziu pana la sfarsitu' zilei in care s-au constatat, reclarnatiile
cu privire la comportamentul personalului Prestatorului in ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor contractuale.
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5. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre Presta tor, de la articolul bugetar 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri si
servicii", In termen de 30 zile de la data inreqistrarf facturii la Registratura DGITL S1, pentru serviciite prestate in
luna anterioara. In situatii exceptionale (neaprobarea bugetului de cheltuieli, lipsa creditelor bugetare, etc.) termenul
de plata al facturilor inregistrate la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1, este de 60 zile de la data inregistrarii
acestora la Registratura D.G.I. T. L. a Sectorului 1, conform dispozitiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 72/2013 cu
modificarile si completarile ulterioare. Situatiile exceptionale vor fi notificate de catre Achizitor printr-o notificare
scrisa Prestatorului in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturilor la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1.
6. Daca Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 40 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut la
punctul 5, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea servicillor. Imediat ce Achizitorul onoreaza factura, Prestatorul
va relua prestarea serviciilor in termen de 1 zi,
7. Achizitorul va verifica identitatea personalului care ridica sacii de bani la telefonul nr ..
8. Achizitorul se obliqa sa puna la dispozitia Prestatorului oriee facilitati si/sau informatii pe care acesta Ie considera
neeesare indeplinirii eontractului.

A~: 11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obliqatiilor
1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa-!ji execute obligatiile asumate prin contract,
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce ca penalitati, 0 suma echivalenta eu 0 cota procentuala de 0,10% pe zi de
tntarziere din valoarea netransportata,
2. Tncazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 3 de zile de la expirarea perioadei prevazute la art.
10 punctul 5, atunci acesta are obligatia de a plati ca penatitati 0 surna echlvalenta cu 0 cota procentuala de 0,10%
pe zi de tntarziere din plata neefectuata p€ina la indeplinirea efectlva a obliga\iilor din plata neefectuata.

Art. 12. Predarea - primirea banilor
1. Predarea banilor se face in saci sigila\i, suma se inscrie pe 0 recipisa, care se va semna ~i data de ambele parti
numai dupa verificarea integritatii sacilor ~i a sigiliilor.

Art. 13. incetarea, rezilierea contractului
1. incetarea prezentului contract poate avea loe in urmatoarele situatii:
a) prin acordul scris al partilor, inainte de termenul stabilit prin contract, in baza unor motive temeinic justificate, cu
conditia in~tiintarii in scris cu cel putin 30 de zile inainte de data renuntarii;
b) la expirarea termenului;
c) prin rezilerea contractului pentru cauza de neexecutare;
d) prin aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prezentului contract;
e) la data pronuntarii sentintei de deschidere a procedurii insolventei/procedurii simplificate a falimentului;
2. Achizitorul il?i rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cel mult 30 de zile de la aparitia unor
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor
contractuale in asa masura lncat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului public sau prevederilor legale in
vigoare.
3. Rezilierea contractu lui tsi va produce efectele de drept in termen de 30 de zile de la notificarea partii in culpa
asupra intentiei de reziliere, daca in acest termen partea in culpa nu i~i indepllneste obliqatiile asumate prin contract.

--) 4. (1) in cazul in care Achizitorul este notificat, de oricine este in drept sa 0 faca, cu privire la necesitatea lncetarii
contractului, acesta va notifica prestatorul in maxim 1 zi de la data primirii documentului cu privlre la necesitatea
lncetarf contractului.

(2) in acest caz Achizitorul are obtiqatia de a plati, catre Prestator, partea din contract indeplinita pana la data
indeplinirii termenului de denuntare.
5. Prestatorul poate rezilia prezentul contract dace'!Achizitorul nu il?i Indeplineste obtiqatla de plata catre prestator a
sumelor datorate acestuia, dupa expirarea termenului de 30 de zile de la data prevazuta la clauza 11. 2.
6. Nerespectarea obliqatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da
dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
7. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare sensa adresata Prestatorului, fara nici 0
compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze
dreptul la actiune sau despagubire pentru Prestator. in acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract lndeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
8. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobandit anterior acesteia in temeiul
prezentului contract.
9. in cazul deschiderii procedurii insolventei impotriva prestatorului, Achizitorul i~i rezerva dreptul de a notifica
administratorul judiciarllichidatorul cu privire la intentia de denuntare a prezentului contract; la data expirarf unui
termen de 30 de zile de la receptlonarea sollcitarii Achizitorului de denuntare a contractului si daca administratorul
judiciarllichidatorul nu raspunde, contractul se considera denuntat fara nicio alta formalitate ~i fara nicio alta
procedura judiciara sau extrajudiclara. in acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita p~ma la data denuntarii unilaterale a contractului in conditiile
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prezentului articol sau pana la data exprimarii acordului de catre administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la
incetarea contractului.
10. Achizitorul lsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in termenii prevazuti la art.222 ~i 223 din Legea
nr. 98/2006 privind achizittile publice.
11. Daca pe parcursul indeplinirii contractului apar situatii ce nu au putut fi avute in vedere la incheierea acestuia,
partile de comun acord, pot modifica prin act aditional data/perioadele de prestare asumate.

Art. 14. Ajustarea pretului contractului
1. Pentru serviciile prestate, plalile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate la art. 5 alin (1).
2. Pretul contractului poate fi ajustat doar in masura strict necesara pentru acoperirea costurilor salariale raportate la
salariul brut minim legal pe baza caruia s-a fundamentat pretul contractului si/sau in cazul in care au loc modiflcari
legislative sau au fost emise de catre autcritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea
sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al carer efect se reflecta in cresterea/dirninuarea costurilor pe baza
carora s-a fundamentat pretul contractului.
3. in arice situatie, ajustarea pretutui contractului nu trebuie sa conduca in niciun caz la lncalcarea pragurilor

valorice prevazute in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art. 15. Amendamente
1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului,
prin act adttional, numai in cazul aparttiei unor circurnstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora
~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sau la aparitia unor acte legislative ce trebuiesc puse
in aplicare.
2. Comunicarea, cercetarea ~i inregistrarea unor eventuale accidente de rnunca se va face cu respectarea Legii
319/2006 a securitatii ~i sanatatii in munca cu modiflcarile si completarile ulterioare.

Art. 16. Cesiunea
1. Este perrnisa doar cesiunea creantelor nascute din contract, obtiqatiile nascute ramanand in sarcina partilor
contractante, astfel cum au fost stipulate ~i asumate initial.

Art. 17. Forta majora si cazul fortuit
1. Forts majora este constatata de 0 autoritate competenta.
2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obliqatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata
perioada in care aceasta actioneaza.
3. indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a tortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce
Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
4. Partea contractanta care lnvoca torta majora are obliga\ia de a notifica celeilalte parti, in 48 ore, de la producerea
fortei majore ~i in mod complet, interventia acesteia ~i sa ia orice rnasuri care ii stau la dispozitle In vederea lirnitarf
consecintelor.
5. Oaca torta majora actioneaza sau se estirneaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, tara ca vreuna dintre parti sa
poata pretinda celeilalte daune-interese.
6. In situatii exceptionale (neaprobarea bugetului de cheltuieli, lipsa creditelor bugetare, etc.) termenul de plata al
facturilor inregistrate la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1, este de 60 zile de la data inregistrarii acestora la
Registratura D.G.I.T.L. a Sectorutui 1, conform dispozitiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 72/2013 cu modificarile si
completarile ulterioare. Situatiile exceptionale vor fi notificate de catre Achizitor printr-o notiticare scrisa Prestatorului
in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturilor la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1.

Art. 18. Solutionarea litigiilor
1. Achizitorul ~i Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale arniabila, prin tratative directe, orice
neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul ~i furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod
arniabil 0 divergenla contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti
din Romania.

Art. 19. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Art. 20. Comunlcari
1. Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transrnisa in scris.
2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~i in momentul primirii.
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3. Comunicarile intre par1i se pot face ~i prin telefon. telegrama. telex, fax sau e-mail, cu conditia confirrnarii in scris
a primirii comunicarii.

Art. 21. Legea apllcabila contractului
1. Contractu I va fi interpretat conform legilor din Romania.

Art. 22. Prelucrarea date lor cu caracter personal
1. Partile se angajeaza sa respecte dispozitiile Regulamentului (UE)20161679 al Parlamentului European si al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea date lor cu caracter
personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protectia datelor), denumit in continuare Regulamentul (EU) 2016/679.
2. In scopul asigurarii respectarii prevederilor punctului 2, partile dispun masuri specifice pentru asigurarea
respectarii dispozitiilor art. 25 din Regulamentul (EU) 2016/679.
3. Orice incalcare a securitatii datelor cu caracter personal care priveste date Ie prelucrate in temeiul prezentului
contract este notiflcata de indata de catre prestator, achizitorului in termen de maxim 24 ore de la data constatarli.

D.G.I.T.L. Sector 1

DIRECTOR GENER
TRASCAIA

DIRECTOR OPERATIUNI TRANSPORT
SI PROCESA E VALORI

OLARU C "dJ'

SEF SERVICIU
SERVICIUL BUGET FINANCIAR

SALARIZARE
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