
CONTRACT DE SERVICII

Nrl.J din data I.I..:.C!..[:!?N

Art. 1. Prezentele clauze generale sunt aplicabile contractelor de achizltie publica de servicii, atribuite de
autoritatile contractante in conformitate cu dispozitiile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice ~i a celorlalte
acte normative aprobale in aplicarea acesteia.

Intre
autoritatea contractanta

adresa sediului
telefon
cod fiscal
cont trezorerie
reprezentata prin

in calitate de Achizitor,
si
operatorul economic
adresa sediului
lelefon/fax
numar de inmatriculare
cont
reprezentat prin
Prestator, pe de alta parte.

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI
1, BUCURESTI,
Piata Amzei Nr. 13, sector 1, Bucuresti, CP 010343
021.311.91.10/06/31 fax 021.312.72.40,
12293095,
RO 14 TREZ 24A5 4500 0201 400X Trezorerie sector 1,
Dna TRASCAIANU Veronica Adita, Director General si 01 COCOT A
Salvim Cod rut, Director General Adjunct al Directiei Economice,

SC LABORETICA SRL
Str. Ziduri intre Vii nr. 19, corp B, parter, sector 2, Bucuresti,
021.252.04.43/0724.245.154
J40/6850/2005, cod fiscal RO 17473917
R059TREZ7015069XXX006025 Trezoreria Sectorului 1
Dna Ramona Zenobia STEFAN, Director General, in calitate de

Art. 2. Definitii
1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre parti,

una in calitate de "Achizitor" si cealalta in calitate de "Prestator" si toate Anexele sale;
b. Achizitor si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractu lui - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau

vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respect iv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendli, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executa rea obligatiilor uneia dintre parti;

f. cazul fortuit - eveniment care nu poate fi prevazut ~i nici impiedicat de catre cel care ar fi fost
chemat s~ r~spund~ daca evenimentul nu s-ar fi produs;

g. 2ile - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare:
h. zi - zi calendaristica; 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 sunt 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 !ii se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile
a termenului. Termenul exprimat in luni sau ani incepe sa curg~ la inceputul primei ore a primei zile a
termenului !ii se incheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziua din ultima luna sau an
corespunzatoare zilei in care a inceput sa curg~ 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 curqa 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, durninica sau sarnbata. termenul se incheie la
expirarea ultimei ore a urrnatoarei zile lucratoare.
3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.
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Art. 4. Obiectul principal al contractului
1. Prestatorul se obliga sa presteze Servicii medicale de medicina muncii, pentru angajatii DGITL a
Sectorului 1. in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract servicii care vor urmari in permanenta respectarea calitatii actului medical.
2. Prestatorul se obliga sa presteze urmatoarele servicii (cod CPV 85147000-1):

Controlul general anual;
Monitorizarea starii de sanatate a angajatilor de catre medicul de medic ina muncii si semnalarea

riscului aparitiei unor boli profesionale si/sau a unor boli legate de profesie;
Examene medicale la angajare (salariati noi). control medical periodic si examene medicale la

reluarea muncii, conform Cap. VI sectiunea 2-7 din Normele Generale de Protectia Muncii 1 2002 aprobate
de Ministerul Muncii si Solidaritatii Socia Ie prin Ordinul nr. 508/20.11.2002 cu modificarile si completarile
ulterioare si a Ordinului nr. 933/25.11.2002. pentru aprobarea Normelor Generale de Protectia Muncii emis
de Ministerul Sanatatii si Familiei. cu modificarile si completarile ulterioare;

Completarea fisei de aptitudine cu conciuzia medicala a medicului de medicina muncii, in doua
exemplare, unul pentru angajator si unul pentru angajat;

Emiterea Avizului de medicina muncii. Avizele se emit doar la sfarsitul investigatiilor clinice si
paraciinice pentru fiecare angajat in parte;

Participarea la evaluarea riscurilor de imbolnavire profesionala;
Managementul accidentelor de munca;
Vizarea concediilor medicale in cazul accidentelor de munca;
Intocmirea raportului de evaluare a riscurilor profesionale ale gravidei;
Indrumarea activitatii de reabilitare profesionala. accident de munca sau boala cronica;
Comunicarea riscului catre toti factorii implicati;
Consilierea angajatorului privind fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de

munca in cadrul Serviciului de Prevenire si Protectie;
Prezentarea de rapoarte scrise Compartimentului Managementul Calitatii si Protectia Muncii cu

privire la situatia starii de sanatate a angajatilor;
Evidenta primara a bolilor profesionale si a celor legate de profesie consemnate in dosarele

medicale ale angajatilor;
Gratuitati. prin sistemul de medicina de familie, asiqurate conform ofertei.

Art. 5. Pretul contractu lui
1. Tariful pentru indeplinirea contractului, platibil Prestatorului de catre Achizitor. este pentru:

Tip [nr. pers. Ipret unitar Valoare unitara
Personalde eonduceresi de exeeutie I 1751 60.00 10500.00

TOTAL 10500.00
Mentiuni:

a) Numarul personalului este numarul maxim inscris po organigrama I\chizitorului.
b) Tarifele pcntru servlclile mcdicatc nu sunt purtatoarc de TVI\.

Investigatii:

Controlul Medical Periodic Investigatie I angajat I an
Anamneza profesionala pentru totpersonalul
Intoemire dosar medical pentru tot personalul
Ex. Clinic General pentru tot personalul
Glieemie pentru tot personalul
EKG pentru tot personalul
Examen oftalrnoloqic pentru tot personalul
Ex. PSihologic eentru tot persona lui
Spirornetrie pentru tot personalul
Examen medicina muncii pentru tot personalul
Eliberarea fisei de aptitudine pentru tot personalul
Audioqrarna numai pentru soferi, muncitor califieat si magaziner

Art. 6. Durata contractului
1. Durata prezentului contract este de la 01.06.2021 pana la 31.12.2021 cu posibilitatea de prelungire pana
la data de 30.04.2022.
Art. 7. Executarea contractului
1. Exeeutarea eontraetului incepe la data 01.06.2021.
Art. 8. Documentele contractu lui
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1. Documentele contractului sunt:
a) Comanda din SEAP;
b) Acte aditionale, daca exista;
c) Anexe la contract

Art. 9. Obligatiile Prestatorului
1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul 5i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat prin prezentul contract.

(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive necesare
pentru indeplinirea contractului.
2. Prestatorul totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
3. Prestatorul are obligatia sa asigure confidentialitatea actului medical.
4. Prestatorul are obligatia ca la inceputul contractului sa asigure 0 consiliere a necesarului de servicii
medicale de medicina muncii, pe baza factorilor de rise declarati de Achizitor.
5. Prestatorul nu isi asuma responsabilitatea avizarii rezultatelor investigatiilor medicale provenite de la alte
institutii de sanatate.
6. Prestatorul va elibera la finalizarea investigatiilor indicate de medicul de medicina muncii, fise medicale de
aptitudini nominale, in raport cu fisa de evaluare a riscurilor profesionale declarate de angajator.
7. Fisa de aptitudini acordata angajatului este valabila atata timp cat nu apare nici 0 modificare in starea de
sanatate a angajatului.
8. Prestatorul se obliga sa mentina pretul stabilit in temeiul prezentului contract, pe toata durata contactului.
9. Factura va fi insotita de avizele de medicina muncii, care vor confirma numarul exact de persoane care
au efectuat controlul medical si de procesul verbal de predare - primire a respectivelor avize de aptitudini.
10. Prestatorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate; si

Ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care 0
aslfel de incalcare rezulta din respectarea ofertei, anexa la prezentul contract.
Art. 10. Obligatiile Achizitorului
1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului orice informatii pe care acesta Ie considera
necesare pentru indeplinirea contractului.
2. Achizitorul se obliga sa asigure numarul minim de angajati convocati in vederea efectuarii investigatiilor.
3. Achizitorul este obligat, conform legii de protectia muncii, sa completeze fisa de evaluare a riscurilor
profesionale pentru fiecare angajat si sa-si asume responsabilitatea veridicitatii celor inscrise, prin
semnatura si stampila.
4. Achizitorul va permite angajatului, la termenele convenite, sa se prezinte la examenele medicale indicate
de medicul de medicina muncii.
5. Achizitorul are obligatia de a desemna 0 persoana responsabila de contract, persoana care va aduce la
cunostinta Prestatorului, aparitia oricaror modificari in starea de sanatate a angajatilor .
6. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre Prestator in termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii
la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1 de la articolul bugetar 20.14 "Protectia Muncii".
7. 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 inregistri!irii
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.
8. Daca Achizitorul nu onoreaza factura in termen de 40 de zile de la expirarea perioadei de la pet. 6,
respectiv pct. 7, dupa caz, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imedial ce Achizitorul
onoreaza factura, Prestatorul va relua presta rea serviciilor in termen de 1 zi lucratoare.
Art. 11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin
contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, 0 suma echivalenta
cu 0 cota procentuala de 0,10% din pretul contractu lui pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.
2. In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 3 de zile de la expirarea termenulul prevazut
la art. 1O. pct. 6, respectiv pct. 7, dupa caz, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalilati 0 suma
echivalenta cu 0 cota procentuala de 0,10% pe zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.
3. Nerespeclarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de plin drept, fara nicio notificare prealabila
si fara inlerventia instantelor de judecata si de a pretinde plata de daune-interese.
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Art. 12. Aspecte organizatorice
1. servlclue medicale vor fi efectuate la sediile (reprezentantele) Prestatorului si/sau la sediul Achizitorului,
in functie de specificul acestora, dupa cum urmeaza :
2. Examenele si investigatiile necesare pentru completarea fisei de angajare vor fi efectuate la sediile
(reprezentantelor) Prestatorului, viitorul angajat prezentand la receptie formularul primit de la
Compartimentul Managementul Calitatii si Protectia Muncii completat cu date personale si de identificare a
locului de munca/postului de munca.
3. Examenele clinice si investigatiile de specialitate necesare conform Normelor Generale de Protectia
Muncii I 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi efectuate la sediul Achizitorului, atunci cand
sunt indeplinite conditiile igienico-sanitare necesare desfasurarii actului medical.
4. Programarea examenelor clinice va fi stabilita de Prestator de comun acord cu Achizitorul; ambele parti
vor desemna persoane responsabile de buna organizare si desfasurare a contractului.
5. La data si la ora stabilita de Prestator, echipa medicala se va deplasa la sediul Achizitorului, cu toata
logistica necesara daca este asigurat cadrul necesar desfasurarii activitatii.
6. Programarile saptamanale se vor desfasura pana la terminarea controlului medical periodic pentru toti
angajatii.
Art. 13. Receptie si verificari
1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din oferta Prestatorului.
2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de
a notifica, in scris, Prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.
3. Serviciul se considera efectuat in momentul in care este emis avizul de medicina muncii pentru angajat.
4. Factura va fi insotita de avizele de medicina muncii, care vor confirma numarul exact de persoane care
au efectuat controlul medical si de procesul verbal de predare - primire a respectivelor avize de aptitudini.
Art. 14. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
1. Prestatorul are obligatia de a incepe presta rea serviciilor la data semnarii prezentului contract.
2. in cazul in care serviciile oferite de Prestator sufera intarzieri datorate Tnexclusivitate Achizitorului, partile
vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.
3. Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi
terminata intr-o perioada stabilita in programul de lucru trebuie finalizate in termenul convenit de parti,
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
4. In cazul in care:

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului; sau
Ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului

de catre Prestator, indreptatesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act
aditional.
5. Daca pe parcursul indeplinirii contractului Prestatorul nu poate respecta programul de efectuare a
contolului, acesta are obligatia de a notifica acest lucru Achizitorului,cu minimum doua zile inainte de data
programata.
6. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu 0 prelungire a termenului de executie, orice intarziere
in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului.
Art. 15. Incetarea contractului
1. incetarea prezentului contract poate avea loc in urmatoarele situatii:
a) prin acordul scris al par1ilor, inainte de termenul stabilit prin contract, in baza unor motive temeinic
justificate, cu conditia in~tiin,arii 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 insolventel'procedurf simplificate a falimentului;
2. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cel mult 30 de zile de la aparitia
unor circurnstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractu lui ~i care conduc la modificarea
clauzelor contractuale in asa masura lncat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului public sau
prevederilor legale in vigoare.
3. Rezilierea contractului Isi va produce efectele de drept in term en de 30 de zile de la notificarea partii in
culpa asupra intentiei de reziliere, daca in acest termen partea in culpa nu i~i lndeplineste obliqatlile
asumate prin contract.
4. (1) in cazul in care Achizitorul este notificat, de oricine este in drept sa 0 taca. cu privire la necesitatea
tncetarf contractului, acesta va notifica Prestatorul in maxim 1 zi de la data primirii documentului cu privire la
necesitatea lncetarii contractului.

(2) in acest caz Achizitorul are obliqatla de a plati, catre Prestator, partea din contract indeplinita pana la
data indeplinirii termenului de denuntare,
5. Prestatorul poate rezilia prezentul contract daca Achizitorul nu i~i Indeplineste obliqatia de plata catre
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Prestator a sumelor datorate acestuia, dupa expirarea termenului de 28 de zile de la data prevazuta la
clauza 11.2.
6. Nerespectarea obliqatlilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre partl, in mod culpabil ~i
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 scrlsa adresata Prestatorului, fara
nici 0 compensatle, 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 indeplinita 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 judiciar/lichidatorul cu privire la mtentia de denuntare a prezentului contract; la data
expirarii unui termen de 30 de zile de la reception area solicitarti Achizitorului de denuntare a contractului si
daca administratorul judiciar/lichidatorul nu raspunde, contractul se considera denuntat fara nicio alt~
formalitate ~i fara nicio alta procedura judiciara sau extrajudiciara. in acest caz, Prestatorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarf
unilaterale a contractu lui in conditiile prezentului articol sau pana la data exprirnarii acordului de catre
administratorul judiciarllichidatorul cu privire la incetarea contractului.
10. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractu I in termenii prevazutl la art. 222 sl 223
din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice.

Art. 16. Ajustarea pretului contractului
1. Pretul contractului, respectiv a actului aditional de prelungire, nu se ajusteaza.

Art. 17. Amendamente
1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractu lui. de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional.
Art. 18. Cesiunea
1. Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina
partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
Art. 19. Forta majora si cazul fortuit
1. Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in 48 ore, de la
producerea fortei majore si in mod complet, interventia acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie
in vederea limitarii consecintelor.
5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza 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, fara 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 lnreqistrarii
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.

Art. 20. Solutionarea litigiilor
1. Achizitorul si 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 si Prestatorul nu reusesc sa rezolve in
mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze catre instantele
judecatoresti din Romania.

Art. 21. Limba care guverneaza contractu I
1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Art. 22. Comunicari
1. (1) Orice comunicare dintre parti. referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
scris.
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(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii
in scris a primirii comunicarii.

Art. 23. Prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Partile se angajeaza sa respecte dispozitiile Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European si
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor 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 lncatcare a securitatii datelor cu caracter personal care priveste date Ie prelucrate in temeiul
prezentului contract este notificata de tndata de catre prestator, achizitorului in termen de maxim 24 ore de
la data constatarii,

Art. 24. Legea aplicabila contractu lui
1. Contractul va f interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi ~:Pf...!!?1/. prezentul contract, a cate 6 file, in doua exemplare cate
unul pentru fiecare parte.
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