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SECTIUNEA I 

FISA DE DATE 

 

1.a. Autoritatea Contractanta 

REGIA AUTONOMA AEROPORT TRANSILVANIA TARGU MURES  

adresa postala: Vidrasau DN 15, km 14,5 soseaua Targu Mures -Ludus, jud Mures,  

localitatea: Vidrasau, cod postal: 547612, Romania,,   

tel. +40 265328259, fax: +40 265328257,  

Reprezentant legal: Peti Andrei 

Punct de contact: Compartimentul Achizitii si Investitii 

Persoană de contact: Niculici Adriana 

email: adriana.niculici @transylvaniaairport.ro 

 

I.b. Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante Regie Aeroportuara 

Activitate (Activitati) –activitati aeroportuare 

 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                            da □ 

nu x 

 

I .c. Dreptul ofertantului de a solicita clarificari: 

Solicitarea de clarificări: se vor face in scris si se vor transmite pe adresele de e- mail specificate mai sus 

sau pe fax. Solicitările de clarificări pot fi cerute cu maxim 3 zile lucrătoare anterior termenului de 

depunere al ofertelor. 

Răspunsurile la solicitările de clarificări: răspunsul la solicitările de clarificări, va fi transmis in termen de  

3 (trei) zile lucrătoare de la primire. 

 

Modalitatea de informare a tuturor celor interesați cu privire la solicitările de clarificări și răspunsul la 

acestea: solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea vor fi remise, pe mail, tuturor operatorilor 

economici, care au solicitat documentația pentru ofertare, fără a fi dezvăluită identitatea celui care a 

solicitat clarificarea. 

 

 

I.d. Sursa de finantare  : fonduri proprii 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) Descriere 

 

 

II.1.1) Denumirea data contractului  de autoritatea contractanta: 

Expertiza Contabila 

a) Lucrari                                   

□ 

 

B) Produse                                    c) Servicii                                     

X  

mailto:daniela.buznea@transylvaniaairport.ro
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Executare                                     

□ 

Proiectare si executare                 

□ 

Executarea, prin orice                  

□ 

mijloace, a unei lucrari, 

conform cerintelor 

specificate de autoritatea 

contractanta 

Cumparare                                      

Leasing                                          

□ 

Inchiriere                                       

□ 

Inchiriere cu optiune de                

□ 

cumparare 

O combinatie intre acestea            

□ 

Categoria serviciilor:             nr. 

□□ 

(Pentru categoriile de servicii 1-

27, consultati anexa II la 

Directiva 2004/18/CE). 

Locul principal de executare:  

........................ 

 

Locul principal de livrare 

 

Locul principal de prestare: 

R.A. "Aeroportul 

Transilvania" – Tîrgu Mureș 

Adresa: Vidrasău 547612 

 

 

II.1.3) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) –  79211000-6 Servicii de 

contabilitate (Rev.2) 

II.1.4) Procedura se finalizeaza prin : Contract de prestari servicii: X  

 

II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

Scopul contractului este achiziţionarea unor  Servicii de Expertiza Contabila  pentru R.A. Aeroportul 

Transilvania Tg Mures. 

 

II.2.1) - se afla in caietul de sarcini nr 5117/04.07.2019 Servicii de Expertiza Contabila  pentru R.A. 

Aeroportul Transilvania Tg Mures. 

III: Procedura 

Achizitie directa conform Art. 12, aliniat 4 din Legea 99/2016  privind dreptul de a achiziţiona direct produse 

sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv 

lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei. 

 

IV. Legislatia aplicata  

-  Legea nr. 99/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare,  

-  Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare  

la atribuirea contractelor de achizitie publică/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile 

publice 
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V. Criterii de calificare si/sau selectie  

V.1. a. Toți participanții la procedură indiferent de calitatea lor (asociat, terț susținător sau subcontractant), vor 

prezenta declarațiile aferent Formularelor 1, 2 , 4, 5: 

- Formular 1: Cerere de participare la procedură- fara garantia de participare, nu se percepe. 

- Formular 2: Împuternicire 

- Formular 4: Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99 din 2016 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

- Formular 5: Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 177,art.178 si art.180 din 

Legea nr.99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 

  

      b.  Se vor prezenta documente  care să dovedească o formă de înregistrare: 

• Certificat constatator emis de ONRC de pe lânga Tribunalul din raza teritoriala unde ofertantul îsi are 

sediul (valabil la data limita de depunere a ofertelor), din care sa rezulte obiectul de activitate al 

operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din 

Certificatul constatator emis de ONRC. (original sau copie lizibila, cu mentiunea conform cu 

originalul). Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de 

depunere a ofertelor. 

Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea certificatului constatator emis de 

ORC în original/copie legalizata, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de 

atribuire, in situatia in care a prezentat acest document in copie. 

 

• Certificat de înregistrare 

      c.   Se va prezenta Formularul 9: Declarație privind acceptarea clauzelor contractual. 

 

      d.  La depunerea ofertelor, ofertantii trebuie sa respecte toate cerintele/instructiunile caietului de sarcini, in 

acest se va depune o declaratie pe propria raspundere ca oferta respecta toate cerintele/instructiunile caietului de 

sarcini  nr 5117/04.07.2019 Servicii de Expertiza Contabila  pentru R.A. Aeroportul Transilvania Tg 

Mures. 

          

V.2) Documente solicitate 

• Scrisoare de înaintare; 

• Opis al documentelor; 

• Documentele aferente punctului V.1.a-d; 

• Oferta tehnică, care va fi prezentată sub formă de tabel comparativ cu specificațiile caietului de sarcini 

in mod obligatoriu, in caz contrar oferta va fi declarata Neconforma. 

• Oferta economică, care va fi prezentată conform Formularului 8  

 

VI. Prezentarea ofertei  

VI.1) Limba de redactare a ofertei - limba romana. 

Oferta si documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in limba romana. 
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VI.2) Prezentarea ofertei 

Oferta poate fi transmisa prin Poștă, prin e-mail la adresa : adriana.niculici@transylvaniaairport.ro, sau depusa 

direct la secretariatul regiei, adresa: Vidrasău 547612 jud. Mureș. Oferta se depune într- un singur exemplar, 

ORIGINAL si trebuie insotita de documentele solicitate la punctul V.1 , V.2 

VI.3) Data limita de depunere a ofertelor  

-  Data limita pentru depunerea ofertelor , 08.08.2019,  orele 16:00. Ofertele depuse după această dată și oră 

nu vor fi luate în considerare. 

VI.4) Analiza ofertelor se va face pe data de , 09.08.2019,  orele 10:00, la sediul R.A. "Aeroportul Transilvania" 

– Tîrgu Mureș, adresa: Vidrasău 547612, telefon: 0265-328.259, fax: 0265-328,257 

 

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  

VII.1) Pretul cel mai scazut 

 

VIII. Urmare a Bugetului Aprobat 2019 de catre Consiliul Judetean Mures, suma este de 15.000 lei+TVA 

 

 

 

SECTIUNEA 2   
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SECTIUNEA 3 

 

 

 

SECŢIUNEA  – FORMULARE 

 

 Secţiunea conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a 

documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permităcomisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă 

şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 

 Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat la procedura pentruatribuirea 

contractului de achiziţie publică, are obligaţia de a prezenta formulareleprevăzute în cadrul acestei secţiuni 

completate în mod corespunzător şi semnate depersoanele autorizate.  

 Următoarele formulare trebuie completate şi prezentate în limba română, sau traduse şi legalizate în 

limba romana: 

Formular 1: Cerere de participare la procedură- fara garantia de participare, nu se percepe. 

Formular 2: Împuternicire 

Formular 4: Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99 din 2016 cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Formular 5: Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 177,art.178 si art.180 din Legea 

nr.99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 
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                                                                           Formularul nr. 1 

CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ 

Nr. ...................../.......................... 

(se va inscrie nr anuntului din SEAP) 

1. Denumirea completă a ofertantului ................................................................................................ 

(in situaţia în care oferta depusă este oferta comună se va menţiona denumirea asocierii, precum şi liderul de 

asociere ) 

2. Date de identificare a ofertantului(in situaţia în care oferta depusă este oferta comună, la punctele 2 si 3  se 

vor menţiona toate datele pentru fiecare operator economic din asociere ): 

➢ Cod Unic de Înregistrare (sau echivalent, în cazul societăţilor cu sediul în altă ţară): 

...................................................... (numărul, data şi locul înregistrării) 

➢ Adresa completă sediului social: ......................................................  

➢ Telefon:.................... 

➢ Fax: ............... 

➢ E-mail: ............... 

➢ Certificatul de înregistrare fiscală (sau echivalent, în cazul societăţilor cu sediul în altă 

ţară):...................................................... (numărul, data şi locul înregistrării) 

➢ Cont bancar (cod IBAN, Banca) în care se vor face plăţile de către entitatea contractantă  .... 

➢ Obiectul de activitate principal:........................................................................... (în conformitate cu 

prevederile din statutul propriu) 

➢ Sediile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:.................................... (adrese complete, 

telefon/telex/fax, certificate de înregistrare) 

➢ Reprezentantul legal: :................................................ (numele şi prenumele, funcţia) 

➢ Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea/asocierea la procedură  ......... 

 

3. Subsemnatul declar că: 

 [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 

 [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a  cărei  listă  cu  date  de  recunoaştere o prezint în anexă. 

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

4. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în 

prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 

publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie 

publică; 

5. Oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a 

exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia (prin concurent se înţelege oricare 

persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care 

ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de 

participare);  

6. Oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 

preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva 

procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu 

obiectul respectivei proceduri;  
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7. Oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 

calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;  

10. Detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de 

momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor; 

11. Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire ca, în cazul atribuirii 

contractului sectorial să încheiem contractul sectorial, conform prevederilor legale, la invitaţia entitatii 

contractante. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor 

ulterioare, aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu 

acestea; 

12. Fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de 

participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;  

13. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 

să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai R.A.Aeroport Transilvania Târgu Mureş, cu privire 

la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii noastre; 

14. Am luat cunoştinţă de faptul că, în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre  angajamentele asumate prin 

participarea la procedură, vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului 

sectorial vom pierde garanţia de participare constituită; 

15. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru 

legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea 

participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor 

furnizate/făcute în cadrul procedurii. 

 

________________________ 

 (Nume, prenume) 

___________________________ 

 (Funcţie)___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 

Cu stimă, 

   Data completării            Operator economic, 

_________________                  _____________________ 

             (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 2 

ÎMPUTERNICIRE 

 Subscrisa,   _____________________________,   cu sediul în _______________, telefon 

_______________, fax _______________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ___________________, 

Cod de Înregistrare Fiscală _______________, reprezentată 

legal    prin    ___________________________________________,     în     calitate    de  

________________________________, împuternicim prin prezenta pe ______________ _______________, 

domiciliat în ________ , identificat    cu    B.I./C.I.    seria ___nr. ____________,  CNP 

_____________________________, eliberat de _________________, la data de ___________, având funcţia de 

__________________, să ne reprezinte la procedura de _____________________, organizată de R.A.Aeroport 

Transilvania Târgu Mureşîn scopul atribuirii contractului de _________________________________________. 

În îndeplinirea mandatului său, mandatarul va avea următoarele drepturi: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedura de 

______________________________________; 

2. Să  participe  în  numele  subscrisei  la  procedură  şi   să  semneze  toate documentele rezultate pe 

parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 

privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Notă: împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 

(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).                                                                

 

 Denumirea mandantului 

 

 

Data completării                                  (numele şi prenumele reprezentantului legal) 

   ................................................................ 

                               ( semnătura reprezentantului legal)                   

................. 

(ştampila societăţii ofertante) 
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Formularnr.4 

Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator (dupa caz) 

................................................................................. 

(denumirea) 

 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016 

a candidatului/ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator 

 

Subsemnatul…………………………………………………. reprezentant împuternicit al ……. 

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ 

susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), 

codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii 

contractante), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 

faptei de fals în acte publice, că la data limita de depunere a ofertelor nu ne aflăm in situaţiile prevazute la 

art. 71-73 din Legea 99 din 2016privind achiziţiile sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Persoanele care deţin funcţii de decizie din cadrul Aeroportului Transilvania Targu Muresîn ceea ce priveşte 

organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Presedintele Consiliului de Administratie al 

Aeroportului Peti Andrei, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Aeroportului Popa Marius Daniel, 

Membru al Consiliului de Administratie al Aeroportului Constantinescu Geanina Luminita, Director operational 

Baceanu Toni, Director Tehnic Pop Ioan Petru, Sef Serviciu Tehnic Potcoava Cristian, Sef Serviciu Economic 

Hang Marioara, Consilier Juridic Dumbravean Ioan Dumitru, , membrii in comisia de intocmire a caietului de 

sarcini: Hang Marioara, Lipovanu Adina, Nistor Liliana , Comisia de evaluare: Niculici Adriana, Dumbravean 

Ioan, Pop Ioan Petru, Lipovanu Adina. 

Persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie 

publică sunt: Presedintele Consiliului Judetean Mures Peter Ferenc, Vicepresedintii Consiliului Judetean Mures 

Dancu Ovidiu, Campeanu Alexandru, Secretar Consiliului Judetean Mures Cosma Aurelian Paul, Consilierii 

judeteni: Aszalos Gavril,  Baciu Marius Tiberiu, Balas Ionela Daniela, Bardosi Dragos Tiberiu, Bartha Mihaly, 

Bandea Eugen, Biro Josef Attila, Bolos Vasile Grigore, Brassai Zsombor, Cerghizan Marius Vasile, Fulop 

Josef, Gliga Ioan Florin, Gyorgy Alexandru, Ilies Ovidiu Tudor, Kedei Pal Elod, Kolcsar Anquetil Karol, 

Kovacs Mihaly Levente, Kupas Janos, Moldovan Angela, Molnar Ervin, Pokorny Vasile Stefan, Pop Cosmin, 
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Rata Nadia Dinuca, Sabau Pop Aurelian Olimpiu, Somesan Stefan, Szabo Albert, Szabo Arpad, Szigarto 

Zsombor Istvan, Tatar Bela, Teth Bianca Minodora, Toganel Cristina Mara, Gergely Simion. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente 

doveditoare de care dispunem. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

............................................ 

  (semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

Formular nr. 5 

Candidat/Ofertant/Subcontractant/Tert sustinator (dupa caz) 

................................................................................. 

(denumirea) 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in prevederile art. 177, art.178 si art.180 din Legea 99/2016 

a candidatului/ofertantului/subcontractantului/tertului sustinator 

 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi 

sediul/adresa candidatului/ofertantului,tertului sustinator/subcontrac-tant), declar pe propria răspundere, sub 

sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la aart. 

177, art. 178 si art. 180 din Legea 99 din 2016 privind achiziţiile sectoriale cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca entitatea 

contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor 

care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, 

competenta si resursele de care dispunem. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 

furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai entitatii contractante 

__________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar 

   (denumirea si adresa entitatii contractante)  

in legatura cu activitatea noastra. 

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ____________________________________ . 

                                                        (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 

     

Data completarii ...................... 

Ofertant, 

_________________ 

(semnatura autorizata) 
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Formular nr.8 

   Operator economic ofertant 

_________________________ 

       (denumirea societăţii) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

 

Către,  

           R.A.Aeroport Transilvania Târgu Mureş 

 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii…………………………………………...., reprezentanţi ai 

ofertantului ..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, 

în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să ................. 

(denumirea produsului/serviciului), pentru suma de ............. (suma in litere si in cifre, precum si moneda 

ofertei), la care se adauga taxa pe valoarea adáugatá in valoare de ........... (suma in litere si in cifre.) 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile în decurs de 

……..zile/ luni,. 

 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în litere şi 

cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi 

poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4. Precizăm că:  (se bifează opţiunea corespunzătoare): 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod 

clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
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6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un 

contract angajant între noi. 

 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Formular nr. 9 

 

OPERATOR ECONOMIC 

 ______________________________ 

(denumirea, adresa, nr. telefon, fax, etc) 

 

 

 

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE 

 

 

 

 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit al 

................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), in nume propriu si in numele 

asocierii declar ca sunt de acord cu toate prevederile Contractului publicat in cadrul prezentei proceduri de 

atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.  

 

 

 

 

Data : 

(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de __________________, 

legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 
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SECTIUNEA 4 

 

*modelul atasat de contract de prestari servicii  poate suferi modificari numai cu acordul partilor 

 

CONTRACT  DE  SERVICII 

nr. ___ data  _____ 

 

 

În temeiul Legii Nr. 99/2016, privind achiziţiile sectoriale, 

În temeiul H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 

privind achiziţiile sectoriale cu modificările si completările ulterioare, a celorlalte acte normative 

incidente in materie in vigoare la data încheierii contractului, 

Având în vedere Raportul procedurii nr.          Si Caietul de Sarcini nr 5117/04.07.2019 privind 

atribuirea contractului de achiziţie publică pentru  servicii de „expertiză  contabilă". 

 

1. Părţile contractante 

R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÂRGU MUREŞ, cu sediul în localitatea Vidrasău, 

DN 15, şos. Târgu Mureş - Luduş, km 14.5, jud. Mureş, telefon 0265-328259, fax 0265-328257, număr 

de înregistrare la ORC  nr. J26/261/1998,  cod fiscal RO 4276000, cont RO14TREZ476500210X005008 

deschis la Trezoreria mun. Târgu Mureş, reprezentată prin Dl. Peti Andrei in calitate de Președinte al 

Consiliului de Administrație, în calitate de achizitor, pe de o parte 

 

şi  

 

S.C. ..................................... SRL având sediul în  localitatea …………..,  

str…………nr. …….., sc……., ap. ………, Județul ……….., telefon ………………, fax 

…………….., număr de înmatriculare …………….., cod fiscal …………., cont …………………, 

deschis la …………….. reprezentat prin ...................... functia administrator, in calitate de furnizor 

prestator, pe de alta parte. 

au  consimţit  la  incheierea  prezentului  contract  după  cum  urmează: 
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2. Definiţii  

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

a) Contract- prezentul contract şi toate anexele sale; 

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  

e) 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; 

f) 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. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de “expertiză  contabilă”, în conformitate cu 

obligaţiile asumate prin prezentul contract, caietulul  de sarcini, oferta tehnică şi financiară, precum şi 

cu prevederile, standardele şi reglementările în domeniu,  în perioada/ perioadele convenite.                                                

 4.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului deprestare  servicii „expertiză  contabilă”  

plătibil prestatorului de către achizitor, este de                , la care se adaugă cota legală de TVA. 

4.3. Achizitorul va achita contravaloarea serviciilor numai în baza facturii fiscale emise de către 

prestator la  sfarsitul  prestarilor  de  servicii. Factura fiscală va fi însoțită de un raport al Prestatorului 
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care va cuprinde descrierea serviciilor prestate, raport care va fi confirmat de către reprezentantul 

Achizitorului desemnat în acest sens. Factura fiscală va fi emisă numai după confirmarea de către 

reprezentantul Achizitorului a serviciilor prestate de către Prestator.  

4.4.   - Termenul de plată  este de 30  zile  de la data primirii şi confirmării facturii fiscale la sediul 

achizitorului, însoţită de raportul specificat la art. 4.3. 

4.5. - Plata serviciilor se va face, prin OP, în contul prestatorului menţionat în datele din prezentul 

contract.  

 

 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract este  determinată  si curge de la semnarea acestuia,având  valabilitate  

1(una) luna. 

5.2- Lucrarea se va efectua la sediul regiei, in cadrul unui program de lucru de 8 ore/zi in intervalul 

08:00-16:00. 

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 

a) raportul  procedurii; 

b) oferta tehnică  si  financiară; 

c) acte adiţionale, dacă există ; 

d) caietul de sarcini 

 

 

 

 

7.  Obligaţiile  Prestatorului 

 

7.1  Prestarea  activitatii  de  expertiză  contabilă, care va consta în: 

Analiza modului de utilizare a compensatiilor primite de RA Aeroportul Transilvania Targu Mures 

in  perioada 2011-2017: 

a) Analiza va porni de la indicatorii bugetari ai fiecărei perioada in parte - Bugetul 

de venituri si cheltuieli iniţial si rectificat 
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b) Execuţiile fiecărei perioade 

c) Analiza modului de inregistrare a subvenţiilor 

d) Analiza plaţilor versus cheltuiala (se va evidenţia distinct pentru fiecare luna plăţile 

efectuate specificandu-se daca plata efectuata generează implicit o cheltuiala) 

e) Analiza incasărilor in raport cu veniturile (se va evidenţia distinct pentru fiecare 

luna incasările, specificandu-se daca facturile emise in perioada respectiva au fost incasate 

efectiv pana la finele fiecărei perioade); 

f) Analiza plaţilor efectuate din subvenţia de exploatare pentru cheltuieli cu 

imobilizările corporale si necorporale; 

g) Analiza cheltuielilor cu amortizarea - tratamentul reluării pe venituri pentru 

diminuarea alocaţiei primite pentru cheltuieli de capital; 

h) Analiza fisei pe plătitor, analiza datoriilor regiei către Bugetul de Stat si Bugetul 

Asigurărilor Sociale, analiza stingerii datoriilor, corelaţia fisei pe plătitor cu soldurile inscrise 

in balanţa. 

i) Analiza disponibilităţilor si modul de utilizare aferent fiecărei perioade bugetare. 

 

7.2 Prestatorul isi  asuma  faptul  că toate cheltuielile  aferente  prestării  serviciilor  de  expertiză  

contabilă sunt  incluse  în  preţul  contractului. 

 

7.3  Prestatorul  se  obligă să asigure  personal  calificat în  vederea  realizării  activităţii  de  expertiză  

contabilă. 

7.4 Prestatorul se obligă ca în întreaga activitate desfăşurată să respecte procedurile de acces şi 

securitate. 

7.5 Prestatorul se obligă să întocmească un  Raport  de  expertiză în  legătură  cu  pct.7.1  din  

prezentul  contract.  

7.6 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executarea serviciilor de  expertiză  contabilă la 

standardele impuse  de  normele  legale  în  materie. 

7.7 Prestatorul  se  obligă să  presteze  serviciile  de  expertiză  contabilă în  perioda contractată,aferent  

unui  volum  de  muncă  de  8 (opt) ore/zi  la  sediul  Regiei   Autonome   Aeroport  Transilvania  Tg-

Mureş, strict în programul de desfășurare al activității de către angajații Regiei, respectiv în intervalul 

orar 08:00 - 16:00.  
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7.8 Prestatorul se obligă să organizeze, să conducă şi să controleze activitatea personalului implicat in 

executarea prezentului contract; 

7.9 Prestatorul se obligă să dovedească  competenţă, abilitate, grijă şi perseverenţă în îndeplinirea 

obligaţiilor care îi incumbă potrivit contractului, documentaţiei procedurii de achiziţie şi/sau legii; 

7.10 Prestatorul se obligă să îndeplinească orice altă obligaţie care îi revine potrivit normelor aplicabile 

în vigoare. 

7.11 Prestatorul se obligă să despăgubească Beneficiarul prin plata de daune-interese, costuri, taxe şi 

cheltuieli de orice natură ca urmare a neexecutării culpabile a obligaţiilor contractuale. 

7.12 Cadrul  legal  aplicabil: 

-Legea  contabilitaţii  82/1991, republicată  cu  normele  de  aplicare, 

- Legea nr. 319/2006 a sănătății şi securității în muncă şi a H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ordinului MAInr.712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în 

domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legea nr.53/2003 (Codul muncii), republicată, Titlu V ˝Sănătatea şi securitatea în muncă˝; 

- OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Toate celelalte dispoziţii legale care reglementează domeniul Securității şi Sanătații în Muncă, Apărării 

Împotriva Incendiilor  si Pregătirii pentru Situaţii de Urgenţa.  

7.13 Prestatorul va răspunde în exclusivitate de respectarea de către personalul propriu ori reprezentanţii  

săi, a normelor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă (în conformitate cu Legea nr.319/2006 şi 

normelor de aplicare a acesteia, HG nr.1425/2006, a normelor de ordine interioară  ale  beneficiarului 

(prestatorul va efectua instruirea  personalului propriu pe linia securității şi sănătăţii în muncă,); 

7.14. - Prestatorul are obligaţia să respecte normele specifice pe linie de securitate aeroportuara, 

normele referitoare la accesul persoanelor şi autovehiculelor, precum şi la desfăşurarea activităţilor 

specifice în zonele de securitate ale aeroportului, în strictă conformitate cu standardele şi 

reglementările interne din domeniul securităţii aeronautice, impuse prin Programul Naţional de 

Securitate Aeronautică, Programul de Securitate al  RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș şi 

procedurile de securitate aeroportuară în exerciţiu la nivelul aeroportului.  

Prestatorul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru  respectarea, de către personalul propriu, a 

măsurilor de securitate în vigoare pe aeroport. 
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7.15. Prestatorul are obligaţia să transmită cu minim 2 zile lucrătoare înainte  de  inceperea  activitatii, 

în scris, următoarele informaţii despre persoanele delegate să acceseze zonele de securitate ale 

aeroportului şi despre mijloacele de transport utilizate, respectiv: nume, prenume, seria şi numărul 

actului de identitate ale conducătorului auto şi persoanelor delegate, numărul de înmatriculare, tipul şi 

marca autovehiculelor.  

Accesul este permis doar pe baza datelor comunicate, iar Prestatorul este responsabil de întârzierile ce 

pot să apară, în cazul în care informaţiile sunt incorecte sau nu sunt transmise la timp.  

7.16. -Prestatorul se obligă să notifice achizitorului în maxim 5 zile, înregistrarea sau autentificarea 

oricărei modificări intervenite în actul constitutiv al societăţii, adresa societăţii, punct de lucru, 

referitoare la persoanele ce au calitatea de reprezentanţi legal, cont bancar şi alte modificări strict 

necesare bunei derulări a relaţiilor contractuale, sub sancţiunea că orice comunicare, plată, derulare a 

contractului îi va fi opozabilă în condiţiile contractuale existente dacă nu a notificat în termen 

achizitorul. 

7.17 – Prestatorul trebuie să facă dovada scrisă că serviciul ofertat corespunde cerinţelor din 

prezentul caiet de sarcini; poate sa transmită o declaraţie pe propria răspundere  din  care  să  rezulte ca 

a mai prestat asemenea servicii. 

7.18- Prestatorul se obligă ca inainte de semnarea contractului va prezenta o declaraţie de 

confidenţialitate. 

 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 

8.1 – Achizitorul  se obligă să plătească preţul convenit pentru serviciile prestate către prestator în 

termen de  30 de zile de la data primirii  si confirmării  facturii şi a documentelor ce o însoţesc. 

8.2 – Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 

care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 

8.3 – Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul  stipulat  prin  contract, prestatorul are dreptul 

de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea 

serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 

 

9.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin 

contract in  termenul  impus  ,  achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o 

sumă echivalentă cu 0,1% pe zi de întârziere din valoarea serviciilor neprestate sau prestate cu 

întârziere. 
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9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 8.1, acesta are obligaţia 

de a plăti  cu  titlu  de  penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% pe zi de întârziere din plata neefectuată. 

9.3 - 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. 

9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă inregistreaza  stare  de  insolvabilitate  ori  

faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 

despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

9.5 - Dacă Prestatorul în mod culpabil şi repetat nu îşi îndeplineşte – total sau parţial - sau îşi 

îndeplineşte necorespunzător obligaţiile prevăzute la punctul 7.1 din prezentul contract atrage rezilierea 

de plin drept a contractului fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată. 

9.6 - Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 15 de zile 

de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care 

conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi 

contrar interesului public. 

9.7 - Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului de către Beneficiar. 

 

Clauze specifice 

 

10. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

10.1 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalismul,competenţa şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 

propunerea sa  tehnică. 

11. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

11.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le  solicită  si  le  consideră  necesare realizării  activităţii  de  expertiză  contabilă. 

12. Recepţie şi verificări  

12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 

lor cu prevederile din documentatia  de  atribuire.  
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12.2- Receptia lucrarii se va efectua la sediul beneficiarului, in timpul programului de lucru (Luni-

Vineri 8,00- 16,00) de către comisia de recepţie a beneficiarului in prezenta delegatului autorizat al 

furnizorului.  

12. 3- Furnizorul va transmite cu minim 4 zile inainte de data livrării, o adresă prin care informează: 

data livrării, convocarea comisiei de recepţie a beneficiarului, numele delegatului cu datele de 

identitate ale acestuia 

 

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

13.1 Prestatorul are obligaţia de a efectua serviciile  de  expertiză  contabilă în  termen  de  1(una)  luna.  

13.2 În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 

exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;  

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 

 13.3 În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 

ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de 

către prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 

acestora, părţile  urmând a revizui, de comun acord, perioada de prestare , vor  incheia si semna un act 

adiţional.  

13.4 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul consideră  că  nu  se  poate  incadra in  

termenul  de  realizare  a  prestărilor  de  servicii, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp 

util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin contract se face cu acordul 

părţilor, prin act adiţional. 

13.5 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  

 

14. Subcontractanţi . 

14.1 – Nu  este  permisa  utilizarea  de  subcontractanţi în  activitatea  de  prestare  servicii  de  expertiză  

contabilă. 

 

 

15. Forţa majoră 

15.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
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15.2 - Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

15.3 - 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. 

15.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 

în mod complet, producerea acesteia,cu  confirmare  din  partea  unei  autoritati  competente şi să ia 

orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

15.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

15.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 1 lună  de  

zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilaltepărţi încetarea de drept a prezentului contract, fără 

ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

16.  Confidenţialitate 

16.1 O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți: 

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

implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

16.2 Dezvăluirea oricărei informaţii faţa de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 

confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 

16.3 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la 

contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă, în acest caz trebuie să facă dovada acestui fapt; 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru 

asemenea dezvăluire;  

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

 

17. Soluţionarea litigiilor 

17.1 - Achizitorul şi prestatorul 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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17.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve 

în mod amiabil o divergenţă contractuală, aceasta se va soluționa de către instanța competenta din  raza  

teritorială a sediului autoritatii contractante . 

 

18. Limba care guvernează contractul 

18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

19. Comunicări 

19.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris,prin  oricare  mijloc agreat  de  lege. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

19.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

20. Legea aplicabilă contractului și dispoziții finale 

20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

20.2 – Prevederile prezentul contract se completează în mod corespunzător cu prevederile cuprinse în 

documentația de atribuire care a stat la baza încheierii prezentului contract de achiziție publică.  

21.Protectia  datelor  personale. 

 21.1. -Partile   convin  sa  partajeze  intre  ele  anumite  date  cu  caracter  personal (orice  astfel  de  

date primite  de  catre  oricare  parte  de  la  cealalta “date  partajate”) in  temeiul  art.6  par.1  lit b  din  

regulamentul  General  al  UE  privind  Protectia  Datelor  cu  Caracter  Personal (GDPR),exclusiv  in  

scopul  derularii  prezentului  contract ( scop  permis).Nu  vor  fi  transferate si  prelucrate  categorii  

speciale  de  date  cu  caracter  personal (date  sensibile).Partea  care  primeste datele  partajate  de  

cealalta  parte  va  fi  denumita destinatarul  datelor  iar  partea  care  transfera  datele  partajate  va  fi  

numita  expeditorul  datelor. 

   21.2.- Detaliile  datelor  partajate: 

a.-Categorii  de  persoane    vizate  avute  in  vedere; 

-persoane implicate  in  derularea   contractului  de  la  ambele  parti sau  de  la  parti  terte  

implicate, 

b.-Categorii  de  date  partajate; 

 -detalii  de  contact,precum  nume,functie,locatie,nr.  de  telefon  sau  alte  detalii  

privind  canalul  de  comunicare, 

 -nu  vor  fi  transferate  si  prelucrate  categorii  speciale  de  date  cu  caracter  personal. 

 

     21.3.-Destinatarul  datelor va  prelucra  intotdeauna  datele  partajate  intr-o  maniera  

profesionista,in  conformitate  cu  legislatia  aplicabila  si  prezentul  contract,exercitand  un  nivel  

maxim  de  competenta,atentie  si  diligenta  si  va  implementa  si  aplica  standardele  tehnice    si  

organizationale  adecvate,de  cel  mai  inalt  nivel tehnologic,pentru  a  asigura  securitatea  datelor. 
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      21.4.-Orice divulgare  sau  orice  transfer  al  datelor  partajate  de  catre  destinatarul  datelor  catre  

o  parte  terta , se  accepta  numai  daca  este  necesara  scopului  permis si  trebuie  sa  respecte  legile  

aplicabile,in  particular  art.24  si  26  din  GDPR. 

 

      21.5.-In  conditiile  impuse  de  legislatia  aplicabila,fiecare  parte  le  va  informa pe  persoanele  

vizate  afectate  cu  privire  la  partajarea  datelor,in  baza prezentului  contract.Destinatarul  datelor  va  

notifica  de  indata  expeditorul  acestora  cu  privire  la  orice  solicitari,obiectii  sau  alte  intrebari  ale  

persoanelor  vizate,formulate  in  conformitate  cu  legile  aplicabile  cu  privire  la  prelucrarea  datelor  

personale (solicitari  ale  persoanelor vizate)  care  pot  da  nastere oricarei  obligatii  sau  raspunderi  

legale  care  vizeaza  in  alt  mod  interesele  legitime  ale  expeditorului  datelor. 

 

      21.6.- In  eventualitatea  unei  incalcari  a  securitatii  datelor  cu  caracter  personal (art.32 GDPR)  

sau  in  cazul  unor  dispute  sau  pretentii  formulate  de  persoanele  vizate,autoritatile  de  

supraveghere  sau  alte  parti  terte,partile  vor  notifica  si  se  vor  informa  de  indata,cu  conditia  ca  

astfel  de  evenimente  sa  vizeze  prelucrarea  datelor  partajate  si  sa  poata  da  nastere  unei  obligatii  

sau  raspunderi  legale sau  sa  vizeze  in  alt  mod  interesele  legitime  ale  celeilalte  parti.Partile  se  

vor  coordona  si  se  vor  sprijini  reciproc  in  mod  rezonabil cu  orice  astfel  de  eveniment. 

 

      21.7.-Destinatarul  datelor  va  sterge  promt  datele partajate  de  indata  ce  acestea  nu  mai  sunt  

necesare  in  scopurile  permise,cu  exceptia  cazului in  care  destinatarul  datelor  are  obligatia  sau  i  

se  permite  prin  legislatia  aplicabila  sa  continue  sa  prelucreze  datele  partajate. 

 

Părţile au convenit să încheie  prezentul contract  azi__________,la  sediul  achizitorului, în  4 

(patru) exemplare de valoare juridică egală, 3 (trei) exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru 

prestator. 

  

ACHIZITOR PRESTATOR 

 

 


