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CAIET DE SARCINI
pentru achiziţia de Gaze naturale
cod CPV 09123000-7 Gaze naturale

Prezentul caiet de sarcini, se referă la achiziționarea de gaze naturale, de pe piața
liberă, în calitate de consumator pentru toate punctele de consum menţionate mai jos, pentru
o perioadă de 12 luni (01.03.2021 – 28.02.2022).
Achiziționarea de gaze naturale se va face de la un furnizor titular de Licență de
furnizare gaze naturale emisă de A.N.R.E. valabilă pe întreaga perioadă de derulare a
contractului, având ca scop reducerea cheltuielilor cu gazele naturale prin încheierea unui
contract de furnizare în condiții economice avantajoase.
Contractul de furnizare gaze naturale aflat în vigoare expiră în data de 01.03.2021, ora
7:00.
Punctele de consum precum și cantitatea estimată de gaze naturale pentru 12 luni:
1. Brașov, bd. Eroilor nr.21A Brașov/B3 - 150 MWh
2. Piața Sfatului nr.15/B2 – 130 MWh
3. Rupea- Str. Republicii nr.191/B2 – 70 MWh
4. Săcele – bd. Brașovului nr.153/B2 – 55 MWh
Cantitățile estimate sunt orientative și stabilite pe bază istorică. Autoritatea contractantă nu
este obligată să achiziţioneze întreaga cantitate estimată. În situaţia unui consum efectiv
inferior sau superior celui estimat, cantitatea suplimentară consumată va fi livrată în aceleaşi
condiţii de calitate şi preţ ca şi cea estimată iniţial. Furnizorul nu poate sa emita nicio
pretentie in cazul in care cantitatea estimată nu va fi consumată. Decontarile se vor face
pentru cantitatile real consumate, stabilite pe baza citirii consumului, la pretul stabilit în
contract.
Furnizorul va asigura alimentarea cu gaze naturale la acelasi tarif si a altor puncte de consum
pe care beneficiarul le va pune in functiune pe durata derularii contractului, dacă va fi cazul.
De asemenea, pe baza unui act aditional, furnizorul va lua in evidenta eliminarea unor puncte
de consum daca este cazul, fără costuri suplimentare.
Modalități si condiții de plata

Furnizorul va emite facturi pentru gazele naturale consumate pentru fiecare interval lunar şi
pentru fiecare loc de consum.
Stabilirea cantităţilor de gaze naturale consumate se face pe baza datelor citite de furnizor pe
grupurile de măsurare.
Facturile emise pentru fiecare loc de consum vor fi transmise autorităţii contractante prin email. (financiar@etnobrasov.ro)
Facturile vor conţine în clar cel puţin următoarele elemente:
-cantităţile de gaze naturale livrate/furnizate/consumate;
-preţul unitar;
-indecşii noi şi indecşii vechi;
-celelalte costuri legal stabilite (tarif de transport, tarif de distribuţie, cost de echilibrare,
accize, TVA, etc ), vor fi defalcate separat.

Plata facturii de gaze naturale va avea scadenţă la un termen de 30 de zile calendaristice de
la data la care a fost emisă factura.
Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în lei, în contul de trezorerie al furnizorului.

Conditii tehnice de furnizare a gazelor naturale:
1. Furnizarea gazelor naturale la locurile de consum se va face la fiecare ,,Loc de
consum“ în punctul de branşare.
2. Cantităţile de gaze naturale livrate/furnizate la fiecare ,,Loc de consum”, se va face în
cantităţi suficiente pentru acoperirea necesarului.
3. Furnizorul se obligă prin contract să asigure cantitatea de gaze naturale solicitată de
achizitor.
4. Furnizorul va asigura în locurile de consum calitatea gazelor naturale, în conformitate cu
standardele aflate în vigoare, precum şi cantitatea necesară şi continuitatea alimentării.
Furnizorul va respecta prevederile prezentei reglementări şi, suplimentar, răspunde în
faţa achizitorului, pentru toate obligaţiile operatorilor de înmagazinare, transport şi
distribuţie, rezultate din respectarea standardelor de calitate aflate în vigoare.
5. Furnizorul va asigura despăgubiri în cazul în care starea tehnică a instalaţiei, în amonte
de punctul de branşare, ori întreruperile neplanificate sau calitatea necorespunzătoare a
gazelor naturale furnizate produc avarieri ale clădirilor, instalaţiilor ori echipamentelor
achizitorului. În acest sens, furnizorul va suporta costul remedierii avariilor produse din
vina dovedită a furnizorului, al contravalorii justificate a pagubelor produse achizitorului.
6. În cazul unor defecţiuni la instalaţiile de utilizare ale achizitorului, la cererea acestuia,
furnizorul va lua măsuri de întrerupere a furnizării gazelor naturale, prin intermediul
operatorilor de măsură şi distribuţie.
7. Furnizorul se obligă să asigure :
- evidenţa cantităţii gazelor naturale vândute şi facturarea acestora;
- gestiunea grupurilor de măsurare, prin intermediul operatorilor de măsură şi
distribuţie;
- instalarea, verificarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea grupurilor de măsura,
prin intermediul operatorilor de măsură şi distribuţie;
- existenţa unor centre de prelucrare permanent (24 ore din 24) a reclamaţiilor
telefonice, fiecare reclamaţie fiind înregistrată, reclamantul primind număr de
înregistrare;
- verificarea în cel mai scurt timp a situaţiilor deosebite sesizate de achizitor şi să
răspundă prompt tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor acestuia;
8. Furnizorul va lua de îndată măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor
survenite la instalaţiile de distribuţie/transport prin intermediul operatorilor de măsură şi
distribuţie;
9. Numărul punctelor de consum şi cantitatea de gaze naturale vor putea fi diminuate pe
parcursul derulării contractului, prin voinţa unilaterală a achizitorului, în cazul
transferării dreptului de administrare a unor sedii;
10. Furnizorul oferă posibilitatea suplimentării contractului cu noi puncte de consum la
prețurile ofertate conform contractului încheiat sau diminuarea acestuia în cazul
renunțării la unele puncte de consum.

PROIECT

CONTRACT DE FURNIZARE
GAZE NATURALE

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRASOV, cu sediul în jud. Brasov, Bulevardul
Eroilor nr.21A, avand Cod de inregistrare fiscala 4317789, tel.0268-475595, 0728-984745, cont
trezorerie RO16TREZ24G670303200103X, sucursala Brasov, reprezentat de Dr. Stănescu
Alexandru, avand functia de manager, - în calitate de ACHIZITOR
şi
operatorul economic ______________________________, cu sediul în ____________,
str. _____________ nr. ___, tel./fax ____________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
_____________, CUI__________________, având cont nr. _____________________________
deschis la_____________________, reprezentată prin_____________________________________,
în calitate de “FURNIZOR”,
2. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI
2.1. Furnizorul se obligă să furnizeze gaze naturale, în cantitate de
………MWh la preţul de ___________lei/MWh, la care se adaugă TVA, necesară desfăşurării
activităţilor curente ale achizitorului, în perioada convenită şi în conformitate cu prevederile
prezentului contract.
2.2. Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru
îndeplinirea contractului de furnizare gaze naturale. Preţul cuprinde toate cheltuielile, taxele şi
tarifele ce se impun (transport, distribuţie, acciza etc), la punctele de consum indicate de
achizitor în Anexa la contract.
2.3. (1) Valoarea totală a contractului, aferentă cantității estimate la art. 2.1.,
este de _____________ lei, la care se adaugă TVA. Aceasta se va putea modifica pe
parcursul contractului, ca urmare a modificării cantității totale, în urma adăugării/eliminării
unor puncte de consum.
(2) Părţile convin, pe parcursul derulării contractului, ajustarea preţului pentru
cantităţile rămase de furnizat, astfel:
Tariful pentru gaz rămâne ferm și nemodificabil pe toată durata contractului.
Prețurile
reglementate (transport, distribuție, accize etc.) se pot modifica în funcție de modificările
legislative în domeniu, aplicabile la momentul facturării, ele putând fi modificate şi completate
ca urmare a modificărilor legislative incidente. La orice modificare a acestora, determinată de
modificarea legislaţiei aplicabile (eliminare, completare, modificare valoare, etc), furnizorul va
notifica aceste modificări achizitorului.
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Furnizorul se obligă să furnizeze energia electrică necesară desfăşurării activităţilor
curente ale societății, în decursul unui an, începând cu data de 01.03.2021 până la data de
28.02.2022.
4. DEFINIŢII
4.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract – actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între
o autoritate contractantă, în calitate de achizitor şi, un furnizor de produse, în calitate de

furnizor
b) achizitor şi furnizor – părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul
contract;
c) valoarea totală a contractului – valoarea totală plătibilă furnizorului de către achizitor, în
baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate
prin contract;
d) produs – energia electrică pe care furnizorul se obligă prin contract să o furnizeze
achizitorului;
e) servicii –
servicii aferente livrării produsului, cum ar fi: transportul şi orice alte asemenea obligaţii care
revin furnizorului prin contract;
e) standarde – standardele, reglementări sau altele asemenea, prevăzute în Caietul de sarcini şi
în propunerea tehnică;
f) destinaţie finală – locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsul;
g) forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii
sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contratului. Sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu
este considerat forţă majoră un evenimnet asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi
h) zi – zi calendaristică, cu excepţia cazului în care se specifică în contract zi lucrătoare; an
– 365 de zile.
4.2. Prezentul contract se completează cu terminologia specifică domeniului energiei
electrice, conform legislaţiei în vigoare.
5. APLICABILITATE
5.1. Contractul intră în vigoare de la data menţionată în contract.
6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele anexate contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) oferta/ achiziția din catalogul SEAP;
c) acte adiţionale, dacă există;
d) alte anexe la contract, dacă există;
Aceste documente fac parte integrantă şi completează prezentul contract.
7. STANDARDE
7.1. Energia electrică furnizată în baza contractului, va respecta standardele prezentate
de către furnizor în ofertă si solicitate de achizitor in caietul de sarcini şi prevăzute de
legislaţia în domeniu.
8. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI
8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, 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.
Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea
contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare
în vederea îndeplinirii contractului.
8.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă
parte contractantă; sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
9. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI
9.1. Furnizorul are obligaţia de a furniza gazele naturale în cantităţile prevăzute în contract,
cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnico-financiară.
9.2. Furnizarea gazelor naturale la locurile de consum se va face la fiecare ,,Loc de consum“
în punctul de branşare.
9.3. Cantităţile de gaze naturale livrate/furnizate la fiecare ,,Loc de consum”, se va face în
cantităţi suficiente pentru acoperirea necesarului. Furnizorul se obligă prin contract să asigure
cantitatea de gaze naturale solicitată de achizitor.
9.4. Furnizorul va asigura în locurile de consum calitatea gazelor naturale, în conformitate cu
standardele aflate în vigoare, precum şi cantitatea necesară şi continuitatea alimentării.
Furnizorul va respecta prevederile prezentei reglementări şi, suplimentar, răspunde în faţa
achizitorului, pentru toate obligaţiile operatorilor de înmagazinare, transport şi distribuţie,
rezultate din respectarea standardelor de calitate aflate în vigoare.
9.5. Furnizorul va asigura despăgubiri în cazul în care starea tehnică a instalaţiei, în amonte
de punctul de branşare, ori întreruperile neplanificate sau calitatea necorespunzătoare a gazelor
naturale furnizate produc avarieri ale clădirilor, instalaţiilor ori echipamentelor achizitorului.
În acest sens, furnizorul va suporta costul remedierii avariilor produse din vina dovedită a
furnizorului, al contravalorii justificate a pagubelor produse achizitorului.
9.6. În cazul unor defecţiuni la instalaţiile de utilizare ale achizitorului, la cererea acestuia,
furnizorul va lua măsuri de întrerupere a furnizării gazelor naturale, prin intermediul
operatorilor de măsură şi distribuţie.
9.7. Furnizorul se obligă să asigure :
- evidenţa cantităţii gazelor naturale vândute şi facturarea acestora;
- gestiunea grupurilor de măsurare, prin intermediul operatorilor de măsură şi
distribuţie;
- instalarea, verificarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea grupurilor de măsura,
prin intermediul operatorilor de măsură şi distribuţie;
- existenţa unor centre de prelucrare permanent (24 ore din 24) a reclamaţiilor
telefonice, fiecare reclamaţie fiind înregistrată, reclamantul primind număr de
înregistrare;
- verificarea în cel mai scurt timp a situaţiilor deosebite sesizate de achizitor şi să
răspundă prompt tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor acestuia

9.8. Furnizorul va lua de îndată măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor
survenite la instalaţiile de distribuţie/transport prin intermediul operatorilor de măsură şi
distribuţie;
9.9. Numărul punctelor de consum şi cantitatea de gaze naturale vor putea fi diminuate pe
parcursul derulării contractului, prin voinţa unilaterală a achizitorului, în cazul transferării
dreptului de administrare a unor sedii;
9.10. Furnizorul oferă posibilitatea suplimentării contractului cu noi puncte de consum la
prețurile ofertate conform contractului încheiat sau diminuarea acestuia în cazul renunțării la
unele puncte de consum.
9.11. Furnizorul mai are următoarele obligaţii:
a) să deţină licenţă de furnizare a gazelor naturale emisă de ANRE, valabilă pe perioada
de derulare a contractului şi să respecte prevederile acesteia privind alimentarea
achizitorului;
b) să citească la datele convenite contoarele pentru stabilirea cantităţilor facturate;
c) să nu deterioreze bunurile achizitorului şi să readucă părţile de construcţii legal
executate, aparţinând achizitorului la starea lor funcţională, dacă au fost deteriorate din
vina sa ;
d) să factureze achizitorului gazele naturale la preţul specificat în prezentul contract ;
e) să acorde despăgubiri pentru daunele dovedite, provocate de întreruperi în alimentare;
f) cheltuielile aferente lit. e), vor diminua în mod automat contravaloarea facturilor emise
de furnizor către achizitor pentru energia electrică deja consumată şi neachitată ;
g) în cazul în care, pe durata derulării contractului expiră perioada de valabilitate a
licenţei emise de ANRE, furnizorul se obligă să o prelungească, cel putin pentru durata
ramasă din contract.
10. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI
10.1. Achizitorul are următoarele obligaţii:
a) să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor;
b) să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza
întocmirii contractului.
11. MODALITĂŢI DE FACTURARE ŞI PLATĂ
11.1. Furnizorul va emite facturi pentru gazele naturale consumate pentru fiecare
interval lunar şi pentru fiecare loc de consum. Stabilirea cantităţilor de gaze naturale
consumate se face pe baza datelor citite de furnizor pe grupurile de măsurare.
Facturile emise pentru fiecare loc de consum vor fi transmise autorităţii contractante prin email. (financiar@etnobrasov.ro)
Facturile vor conţine în clar cel puţin următoarele elemente:
-cantităţile de gaze naturale livrate/furnizate/consumate;
-preţul unitar;
-indecşii noi şi indecşii vechi;
-celelalte costuri legal stabilite (tarif de transport, tarif de distribuţie, cost de echilibrare,
accize, TVA, etc ), vor fi defalcate separat.
Plata facturii de gaze naturale va avea scadenţă la un termen de 30 de zile calendaristice de
la data la care a fost emisă factura.
Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în lei, în contul de trezorerie al furnizorului.
11.2. Dacă achizitorul nu onorează factura în termen de 10 zile de la expirarea

perioadei prevăzute la 11.1, furnizorul are dreptul de a sista furnizarea până la plata efectivă.
12. PENALITĂŢI
12.1. În cazul în care, din vina sa, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească la timp
obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce şi reţine penalităţi egale
cu dobânda legală penalizatoare conform prevederilor art.3 din Ordonanţa nr.13/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, din valoarea produsului nelivrat, pentru fiecare zi de
întârziere.
12.2. În cazul în care achizitorul nu onorează factura în termenul prevăzut la art 11.1,
furnizorul are dreptul de a percepe penalităţi egale cu dobânda legală penalizatoare conform
prevederilor art.3 din Ordonanţa nr.13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, din
valoarea plăţii restante, pentru fiecare zi de întârziere.
13. AMENDAMENTE
13.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor acestuia, prin act adiţional, numai cu respectarea prevederilor Legii
nr.99/2016 şi a H.G. nr.394/2016.

14. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
14.1. Contractul poate înceta în următoarele moduri:
a) la expirarea termenului prevăzut în contract;
b) de comun acord;
c) prin reziliere. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre
părţi, dă dreptul părţii lezate de a notifica punerea în întârziere şi rezilierea contractului cu
respectarea unui termen de 30 zile anterior datei la care va opera rezilierea culpabilă.
d) conform prevederilor legale în domeniu;
14.2. În cazul în care furnizorul nu-şi îndeplineşte următoarele obligaţii contractuale:
a) de a respecta întocmai clauza referitoare la modul de ajustare a pretului,
b) de a prelungi valabilitatea licentei emise de ANRE in cazul expirarii acesteia pe
durata indeplinirii contractului, achizitorul poate rezilia prezentul contract.
14.3. Achizitorul este îndreptăţit să denunţe unilateral contractul şi în situaţiile
prevăzute în legea 98/2016 privind achizitiile publice.
14.4. În toate cazurile, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractului intervine de
drept, fără nici o altă formalitate prevăzută de lege, ori intervenţia vreunei instanţe
judecătoreşti (pact comisoriu cu respectarea art. 1553 din noul Cod Civil), cu obligaţia părţii
culpabile la plata de daune-interese. Astfel, contractul reziliat va înceta să mai producă efecte
în viitor, iar efectele produse până la data rezilierii rămân neatinse, părţile păstrând fiecare
prestaţiile ce li s-au efectuat în temeiul contractului.
15. CESIUNEA
15.1. Este permisă doar cesiunea creantelor născute din contract, obligaţiile născute
rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

16. FORŢA MAJORĂ
16.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. Îndeplinirea contractului
va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li
se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
16.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
în termen de 5 zile, producerea acesteia şi de a o proba cu certificat eliberat de Camera de
Comerţ şi Industrie în termen de 15 zile de la apariţia acesteia.
17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
17.1. Pentru soluţionarea litigiilor apărute cu ocazia tratării divergenţelor, părţile pot
apela la expertize în domeniu, contravaloarea cheltuielilor ocazionate de acestea urmând a fi
suportată de către partea în culpă.
17.2. Achizitorul şi furnizorul vor face 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.
17.3. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi
furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente, de la sediul
achizitorului.

18. CONFLICTUL DE INTERESE. CLAUZA ANTICORUPȚIE
18.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie
care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele
de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice
ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese
comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării contractului trebuie notificat în
scris achizitorului, în termen de maxim 5 zile de la apariţia acestuia.
18.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt
corespunzătoare şi poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Furnizorul se va
asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din
teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Furnizorul va
înlocui, în maxim 3 zile şi fără vreo compensaţie din partea achizitorului, orice membru al
personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se
regăseşte într-o astfel de situaţie.
18.3. Furnizorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită
independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi
salariaţii din teritoriu. În cazul în care furnizorul nu-şi menţine independenţa, achizitorul va
putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a contractului.
18.4. Furnizorul garantează că atât el cât și orice persoană sau companie care
acționează în numele său, în mod direct sau indirect, nu va oferi, plăti, promite să plătească
sau va autoriza o asemenea ofertă de promisiune sau plată, indiferent de valoare, către orice
persoană sau entitate cu scopul de a obține sau menține avantaje necuvenite sau de afaceri, în
legătură cu acest contract, sau care, printre altele, ar încălca orice legislație aplicabilă, reguli

sau reglementări referitoare sau cu privire la darea și luarea de mită publică ori comercială
sau corupție (legislația anticorupție). În plus, furnizorul garantează că orice factură fiscală sau
înregistrări corespunzătoare, care se referă la acest contract sau se referă la orice activitate
desfășurată pentru și în numele achizitorului, vor fi complete și exacte.
19. PREVEDERI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
19.1 Părțile își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
necesare îndeplinirii obligațiilor contratuale. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în
legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă
privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile
Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din
România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.
19.2 Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau
reprezentanții săi responsabili cu semnarea/executarea prezentului contract. Aceste date pot consta
în: nume, prenume/număr de telefon/adresa de email, semnatura. Părțile au obligația de a
administra/ stoca datele și informațiile cu caracter personal, la care au acces, în condiții de
siguranță și numai în scopul încheierii contractului și a altor documente necesare pentru derularea
acestuia, în conformitate cu prevederile legale în materie.
19.3 Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să
determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter
personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu
o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită
de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a
datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru
o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.

20. DISPOZIŢII FINALE
20.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
20.2. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul
transmiterii, cât şi în momentul primirii. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon,
fax sau email, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
20.3. Furnizorul are obligaţia de a notifica în scris achizitorului orice modificare
intervenită ca urmare a schimbării sediului, numărului de telefon/fax, contului bancar şi altele
asemenea modificări care pot conduce la imposibilitatea derulării contractului de furnizare în
bune condiţii.
20.4. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Toate clauzele contractului de furnizare sunt cunoscute si acceptate fără obiecțiuni de
către furnizor.
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte
contractantă.
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