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Operatori economici

Delgaz Grid SA
Achizitii Administrative

Nr.fax:

07.06.2022, Tg Mures

Bd. Pandurilor 42,
540554 Târgu Mureş
Erwin Wagner
T +40-745 676 341

Stimați domni/stimate doamne,

Abreviere

Delgaz Grid SA, vă invită să transmiteti oferta in vederea serviciilor de
preluare a deșeurilor periculoase și nepericuloase în vederea
eliminării/valorificării pentru zona de activitate (regiunea) Moldova,
conform descrierilor din Caietul de Sarcini si documentele atasate.
Serviciile vor fi prestate conform comenzilor SAP transmise catre
prestator.
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1.
Principalele date ale achiziției:
•
Cantitati estimate conform tabel ofertare;
•
Documentele vor fi redactate in limba română;
•
Atribuirea se face prin competiţie, criteriul de atribuire aplicat:
preţul cel mai mic;
•
Prețul ofertat va fi exprimat in lei si fara TVA;
•
Termen de preluare deseuri: 3 zile de la data comenzii;
•
Ofertele vor fi conforme cu cerințele din Caietul de Sarcini;
2.
Cerinte privind situația ofertantului și criterii de excludere:
În situatia în care ati mai colaborat cu compania Delgaz Grid SA în
ultimii 3 ani pentru contracte de valori similare și procesul de calificare
este încă valabil nu va fi efectuată o nouă calificare.
În orice alta situație veți primi informații suplimentare pentru calificarea
dvs ca și furnizor Delgaz.
În vederea calificării Compania Delgaz utilizează o platforma online
denumită Synertrade (unde se vor parcurge etapele calificarii).
3.
Cerințe privind capacitatea tehnica și economică a ofertantului:
Experienta similara: - nu se aplica
4.
Oferta va contine:
Oferta financiară, se va întocmi în lei, fără TVA. Prețul
serviciilor poate fi actualizat conform formulei descrise in modelul de
contract;
Oferta tehnica;
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Președintele Consiliului de
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Volker Raffel
Directori Generali
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Petre Stoian (Adj.)
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CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mureş
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RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON
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-

Termenul de livrare;
Limba de redactare a ofertei: Romana;
Termenul de plata agreat este de 45 zile EOM de la facturare si
depunere facturi;
Data limita pentru depunerea ofertei: 14.06.2022, pe adresa de email erwin.wagner@delgaz-grid.ro.
Propunerea financiara va include toate cheltuielile aferente prestarii
serviciilor in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini si a
comenzilor de aprovizionare SAP, precum si orice alte cheltuieli
necesare îndeplinirii contractului.
Termene de plată agreate DELGAZ-GRID
45 days EOM - net,
*EOM=End of
Month
15 days EOM - 2%
cash discount
*EOM=End of
Month
15 days - 3% cash
discount

Termenul general de plata este de 45 de zile. Partile convin de comun acord ca data
scadentei facturii este stabilita pentru data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului
general de plata. In cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebancara, scadenta
va avea loc in urmatoarea zi bancara raportat la data de 5 a lunii urmatoare implinirii
termenului general de plata.
Termenul general de plata este de 15 de zile. Partile convin de comun acord ca data
scadentei facturii este stabilita pentru data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului
general de plata. In cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebancara, scadenta
va avea loc in urmatoarea zi bancara raportat la data de 5 a lunii urmatoare implinirii
termenului general de plata.
In cazul in care Furnizorul opteaza pentru termenul general de plata de 15 zile acesta
va acorda Achizitorului un discount de 3% raportat la valoarea platii. In aceasta
situatie plata se efectueaza la expirarea celor 15 zile, fara a se mai astepta data de 5 a
lunii urmatoare expirarii termenului general de plata. In cazul in care aceasta data va
cadea intr-o zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi bancara.

5.
Calendarul de desfasurare va fi urmatorul:
Solicitări de clarificare a documentatiei, termenul limita este
08.06.2022;
Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 14.06.2022;
Calificarea furnizorilor in aplicatia de gestionare a relatiilor cu
furnizorii – Synertrade (daca este cazul);
Analiza și clarificarea ofertelor;
Derularea unei runde de clarificarii a aspectelor neclare din oferta
(daca este cazul);
Transmiterea comunicarilor finale si incheierea/semnarea
contractului/emiterea comenzii cu ofertantul clasat pe locul 1;
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura
operatorii economici care nu respecta criteriile de calificare precum si
ofertele care nu respecta cerintele solicitate prin invitatia de participare si
documentatia atasata.
Transmitem în ataşament :
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Caiet de Sarcini, , formular oferta financiara;
Anexa privind protecția datelor;
Model contract;

Cu stima,

signed by
ERWIN Digitally
ERWIN WAGNER
Date: 2022.06.07
WAGNER 14:39:35 +03'00'

Erwin Wagner
(Responsabil Categorie Globala)
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Directori Generali
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NR. 31455/17.05.2022

Caiet de sarcini pentru servicii de preluare a deșeurilor
periculoase și nepericuloase în vederea eliminării/valorificării
pentru zona de activitate (regiunea) Moldova
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1. Date generale
Având în vedere cerințele legale care ne revin pentru protejarea mediului și în conformitate
cu politica companiei în domeniul protecției mediului înconjurător, rezultă necesitatea colectării
selective a deșeurilor periculoase pentru a fi eliminate prin firme autorizate, conform cerințelor
legale.

2. Cerințe legale
2.1 Cerințe legale care impun încheierea contractului
Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constitue respectarea OUG nr. 195/2005 cu modificările și
completările ulterioare, aprobată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului, OUG 92/2021
privind regimul deșeurilor; Legea 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și
completările ulterioare; HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
HG 1061/2008 pentru aprobarea procedurii de reglementare și control al transportului pe teritoriul
României; Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de
ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.
2.2 Cerințe legale pentru firmele care prestează serviciul
Ofertanții trebuie să facă dovada că:
a. prestatorul deține autorizație de mediu și certificările ISO 9001, 14001, 45001 necesare
executării în bune condiții a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Din momentul
preluării deșeurilor, întreaga responsabilitate privind gestionarea deșeurilor trece în sarcina
prestatorului.
b. dețin licență / autorizație de transport deșeuri periculoase

3. Obiectul contractului
Obiectul contractului îl constitue achiziția de Servicii de preluare deșeuri periculoase și
nepericuloase în vederea eliminării/valorificării, ce rezultă din activitatea proprie a achizitorului.
Gestionarea deșeurilor, respectiv acțiunile de colectare, transport, eliminare/valorificare se vor face
cu respectarea reglementărilor menționate mai sus.
Principalele categorii de deșeuri si lucrări pentru care Delgaz-Grid S.A. solicită contractul de
prestări servicii sunt prezentate în tabelul nr.1:
Tabelul 1

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tip deșeu/Lucrări

Cod deșeu

Deșeuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici
08.01.11*
sau alte substante periculoase
Deseuri ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu
15.01.10*
substante periculoase
Deseu absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara
alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de
15.02.02*
protectie contaminata cu substante periculoase
Deseu absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si
imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la
15.02.03
15 02 02
Deșeuri anorganice cu continut de substante periculoase
16.03.03*
(Mercur)
Deseuri materiale de constructie cu continut de azbest
17.06.05*
Deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de
17.09.03
deseuri) cu continut de substante periculoase
Materiale de cauciuc
19.12.04
Lemn, altul decât cel specificat la 20.01.37* (mobilier
20.01.38
dezafectat)

AVERTISMENT: Documentul este proprietatea DELGAZ Grid S.A.
Reproducerea integrală sau parţială a acestui document este interzisă fără acordul scris al DELGAZ Grid S.A

Caiet de sarcini pentru servicii de preluare a deșeurilor periculoase și nepericuloase în vederea
eliminării/valorificării
10

Deseu pamant si pietre cu continut de substante periculoase

17 05 03*

11

Deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase

16 10 01*

12

Echipamente casate cu continut de substante periculoase (Aer
16 02 11*
conditionat)

13

Alti solvenți și amestecuri de solvenți

14
15

Alte deșeuri generate ocazional (se vor agrea condițiile de
preluare)
Lucrari de curatare beton, stalpi, teren contaminat cu
substante periculoase

16

Lucrari de umplere/completare pe amaplasament cu pamant
necontminat

17

Deplasare echipa in teren pentru realizare lucrari (pe lucrare)

18
19
20

Prelevare probe sol pentru efectuare analiza contaminare
Intocmire buletin de analiza sol contaminat
Intocmire analiza verificare ulei (continut PCB)
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14 06 03*
-

-

Prestatorul va efectua beneficiarului servicii de colectare și transport a deșeurilor nominalizate în
tabelul nr. 1, din următoarele județe în care Delgaz-Grid S.A. își desfășoară activitatea respectiv:
Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui.
Lista cu persoanele de contact și localitățile de unde se vor prelua deșeurile este prezentată în Anexa
nr.1 la Caietul de Sarcini.

4. Documente care trebuie prezentate odată cu oferta
Ofertanții trebuie să facă dovada că:
a. prestatorul deține autorizație de mediu și certificările ISO 9001, 14001, 45001 necesare
executării în bune condiții a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Din momentul
preluării deșeurilor, întreaga responsabilitate privind gestionarea deșeurilor trece în sarcina
prestatorului.
b. dețin licență / autorizație de transport deșeuri periculoase

5. Obligațiile prestatorului de servicii
a. Prestatorul trebuie să aibă experiența demonstrată în prestarea serviciului solicitat
b. Ridicarea deșeurilor se va efectua ori de câte ori este nevoie la solicitarea scrisă a
achizitorului de la punctele de lucru stabilite.
c. Termenul de preluare din locațiile Delgaz-Grid S.A. este de maxim 3 zile lucrătoare de la
data transmiterii solicitării scrise. În anumite situații excepționale când din motive obiective,
termenul de preluare nu poate fi respectat, se va agrea de comun acord termenul de ridicare
al deșeurilor.
d. În cazul unor situații de urgență, termenul maxim de intervenție pentru preluarea deșeurilor
și/sau decontaminrea zonei afectate este de 48h.
e. Tratează și distruge deșeurile având răspunderea totală și exclusivă privind gestionarea lor
cantitativă
f. Încărcarea deșeurilor se va realiza de către prestator.
g. Transportul deșeurilor va fi asigurat de prestator cu autovehicule special destinate si
autorizate, cu respectarea cerințelor legale – HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor
periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
h. Pentru deșeurile rezultate din activitatea Delgaz-Grid S.A. (regiunea Moldova), prestatorul
trebuie să dețină un punct de lucru autorizat pentru colectarea deșeurilor periculoase și
AVERTISMENT: Documentul este proprietatea DELGAZ Grid S.A.
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nepericuloase, într-unul din cele 6 judetețe din regiunea Moldova unde Delgaz-Grid S.A. își
desfășoară activitatea.
Prestatorul trebuie să aibe încheiat un contract de colaborare cu o societate autorizată să
efectueze colectarea deșeurilor periculoase și nepericuloase rezultate din lucrările de
investiții ale Delgaz-Grid S.A. în cel puțin unul dintre județele specificate, din regiunea
Moldova – Bacău, Suceava, Iași.
Pentru deșeurile colectate cu echipamentele cumpărătorului, acesta se va asigura că deține
toate autorizările necesare funcționării acestora, din punct de vedere legal.
În cazul în care pentru ridicarea unor deșeuri, este necesară plata anumitor taxe locale,
acestea vor fi suportate de către cumpărător (prestator), iar ulterior vor fi refacturate către
Delgaz-Grid S.A., în baza unor documente doveditoare.
Facturarea transportului se va calcula între punctul de lucru declarat de prestator, din
regiunea Moldova, și locația Delgaz-Grid S.A din regiunea Moldova.
Prestatorul emite bon de cântar la recepția deșeurilor pe care îl transmite beneficiarului.
Tratează și distruge deșeurile având răspunderea totală și exclusivă privind gestionarea lor
cantitativă
Garantează deplina confidențialitate asupra informațiilor deținute în legătură cu beneficiarul,
fiind interzisă transmiterea lor către terți, excepție făcând instituțiile abilitate ale statului sau
reprezentanți ale acestora.
Să respecte politica în domeniul calității, mediului și sănătății și securității ocupaționale ale
beneficiarului, precum și legislația română în vigoare privind protecția mediului, sănătății și
securității în muncă.

6. Mod de lucru pentru efectuarea lucrărilor
a. Preluarea deșeurilor se realizează în baza solicitărilor scrise de către persoanele de contact
ale Delgaz-Grid S.A menționate în Anexa 1 din prezentul document
b. Intervenția în cazul unui eveniment de mediu, se efectuează în baza solicitărilor scrise de
către persoanele de contact ale Delgaz-Grid S.A. menționate în Anexa 1 din prezentul
document.
c. Pentru locațiile de unde trebuie ridicate deșeurile, se va asigura accesul facil al prestatorului
la amplasament.

7. Măsuri de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență și protecția
mediului
În situația în care prestatorul de servicii lucrează cu subcontractori, va informa în prealabil
beneficiarul despre personalul subcontractat în vederea obținerii acceptului beneficiarului.
Pe toată durata activităților prestate către Delgaz-Grid S.A., furnizorul își va asuma
responsabilitatea respectării regulilor de siguranță în conformitate cu prevederile legale în vigoare și
principiile de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență și protecția mediului, implementate
de către Departamentul SSM/SU/PM din cadrul Delgaz-Grid S.A.
Prestatorul are obligația să asigure condiții normale de lucru și să aplice măsuri de prevenire
adecvate pentru evitarea producerii oricăror accidente de muncă în timpul execuției și exploatării.
Totodată va asigura pentru perosnalul prorpiu echipamentul de protecție adecvat riscurilor
identificate și evaluate pentru activitățile desfășurate.
Prestatorul are obligația de a încheia o convenție cu beneficiarul serviciilor, privind organizarea
activităților de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență și protecția mediului, în care vor fi
stipulate condițiile și regulile de siguranță la efectuarea lucrărilor.
Convenția va fi anexată la contract și are rolul de a stabili condițiile de securitate și sănătate în
muncă, situații de urgență și protecția mediului, pentru lucrătorii care execută activitățile, în vederea
prevenirii și evitării incidentelor și asigurării condițiilor adecvate de muncă.
AVERTISMENT: Documentul este proprietatea DELGAZ Grid S.A.
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Toate lucrările de execuție și realizare a serviciilor prestate vor respecta prevederile de securitate și
sănătate în muncă, pentru situații de urgență și cele pentru protecția mediului, prevăzute de:
− Legea Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006 cu ultimele modificări și completări
− HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
Securității și Sănătății în muncă nr. 319/2006, cu ultimele modificări și completări
− HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de
sănătate la locul de muncă
− HG nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă
− HG nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
− HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu ultimele modificări și
actualizări
− Legea nr. 307/2006 privind Apărarea Împotriva Incendiilor, republicată cu ultimele
modificări și completări
− Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor
− Ordinul MAI nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea
îmootriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente
− Ordinul MAI nr. 262/2010 privind aprobarea Dispozițiile generale de apărare împotriva
incendiilor la spații și construcții pentru birouri
− Normativul de siguranță la foc a construcțiilor P118-99
− OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului aprobată de Legea 265/2006, cu utimele
modificări și completări
− OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor
− HG nr. 856/2002 privind gestiunea deșeurilor
− HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul
României, cu ultimele modificări și completări
− Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
− Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de
ambalaje
Conducătorii locurilor de muncă de la prestator vor asigura:
− instruirea personalului la fazele și intervalele stabilite prin legislația în vigoare, precum și
pentru lucrări periculoase în funcție de complexitatea activităților efectuate, întocmirea și
semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare
− dotarea cu echipament individual de protecție și de lucru corespunzător sarcinilor de muncă
și riscurilor profesionale la care pot fi expuși lucrătorii
− verificarea stării utilajelor, agregatelor, aparatelor și sculelor cu care se lucrează și
înlăturarea sau repararea celor care prezintă defecțiuni
Lucrătorii contractorului/ subcontractorilor trebuie să respecte următoarele condiții:
− să aibă formare profesională corespunzătoare activităților desfășurate
− să fie apți din punct de vedere medical pentru prestarea acestor activități, inclusiv pentru
lucrul la înălțime
− să fie dotați și să utilizeze corespunzător mijloacele și echipamentul individual de protecție
din dotare corespunzător activităților desfășurate
− să asigure organziarea corespunzătoare a zonei de lucru și aplicarea măsurilor de siguranță
adecvate la efectuarea lucrărilor de mentenanță, inclusiv pentru lucrul la înălțime
− să interzică accesul persoanelor neautorizate în zona de lucru și în raza de acțiune a
echipamentelor de muncă supuse activității de mentenanță
AVERTISMENT: Documentul este proprietatea DELGAZ Grid S.A.
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− să nu se execute lucrări sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor halucinogene și
nici să consume astfel de băuturi/ substanțe halucinogene în timpul exercitării serviciilor
− să fie instruiți corespunzător cu privire la riscurile specifice activităților desfășurate și să
respecte instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență și protecția
mediului
− să raporteze de îndată situațiile de pericol și incidente produse în timpul prestării activităților
− înainte de efectuarea sarcinilor de muncă, este necesară evaluarea condițiilor specifice zonei
de lucru pentru a preveni riscurile de accidentare sau îmbolnăvire profesională
Pentru orice poluare accidentală a mediului înconjurător ce intervine ca urmare a desfășurării
activității, se va acționa imediat pentru limitarea/ îndepărtarea poluării.

Anexa nr. 1 – Tabel cu județele de unde se vor ridica deșeurile periculoase și persoanele de contact
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Persoana de contact

Număr telefon

Silișteanu Roxana Ionela
Camelia Diaconu
Popa Mihai
Prisecaru Ioan Cristian
Pohoață Daciana-Maria
Simion Ana-Maria
Acatrinei Rodica
Bărbosu Ilie
Roșu Mihai-Gabriel

0723 512 015
0728 909 194
0730 003 722
0728 856 342
0747 046 630
0727 343 746
0753 093 632
0745 260 188
0753 093 675

Județe în responsabilitate

Activitate

Bacău
Botoșani
Iași
Neamț
Suceava
Vaslui
Bacău + Neamț
Suceava + Botoșani
Iași + Vaslui (Bârlad)

Electricitate
Electricitate
Electricitate
Electricitate
Electricitate
Electricitate
Gaz
Gaz
Gaz

AVERTISMENT: Documentul este proprietatea DELGAZ Grid S.A.
Reproducerea integrală sau parţială a acestui document este interzisă fără acordul scris al DELGAZ Grid S.A

Tabelul nr.1
Cantitati si valori estimative

Nr.
crt.

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Tip deșeu

Deșeuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau
alte substante periculoase
Deseuri ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu
substante periculoase
Deseu absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara
alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de
protectie contaminata cu substante periculoase
Deseu absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si
imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02
02
Deșeuri anorganice cu continut de substante periculoase
(Mercur)
Deseuri materiale de constructie cu continut de azbest
Deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de
deseuri) cu continut de substante periculoase
Materiale plastice si de cauciuc
Lemn, altul decât cel specificat la 20.01.37* (mobilier
dezafectat)
Deseu pamant si pietre cu continut de substante periculoase

Pret unitar

Cantități Total valoare –
estimate
Lei /2 ani

Cod Deșeu

UM

08.01.11*

tone

8

0,0

15.01.10*

tone

8

0,0

15.02.02*

tone

8

0,0

15.02.03

tone

8

0,0

16.03.03*

tone

0,02

0,0

17.06.05*

tone

5

0,0

17.09.03*

tone

2,00

0,0

19.12.04

tone

5

0,0

20.01.38

tone

5

0,0

17 05 03*

tone

5

0,0

tone

5

0,0

tone

30

0,0

tone

6

0,0

tone

6

0,0

m2

60

0,0

m2

60

0,0

17

Deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase
16 10 01*
Echipamente casate cu continut de substante periculoase
16 02 11*
(Aer conditionat)
Alti solvenți și amestecuri de solvenți - tub spray antigripant
14 06 03*
Alte deșeuri generate ocazional (se vor agrea condițiile de
preluare)
Lucrari de curatare beton, stalpi, teren contaminat cu substante
periculoase, care include spalare, decopertare teren,excavare
manuala, pompare deseuri lichide (m2)
Lucrari de umplere/completare pe amaplasament cu pamant
necontaminat (m2)
Deplasare echipa in teren pentru realizare lucrari (pe lucrare)
-

lucrare

5

0,0

18

Prelevare probe sol pentru efectuare analiza contaminare (m2)

-

m2

5

0,0

19

Intocmire buletin de analiza sol contaminat (buc)

-

buc

5

0,0

11
12
13
14
15
16

20

Intocmire analiza verificare ulei - continut PCB (buc)

buc

5

0,0

21

Tarif transport lei/km pentru auto autorizate 0-1,5 t

km

517

0,0

22

Tarif transport lei/km pentru auto autorizate 1,5-7t

km

600

0,0

23

Tarif transport lei/km pentru auto autorizate 7-24t

km

500

0,0

24

Tarif transport lei/km amestec deseu <10 mc

km

200

0,0

25

Tarif transport lei/km amestec deseu 10-40 mc

km

200

0,0

Total buget estimat

0,0

Cantitatile de ofertare sunt cantitati estimate, la transport sunt in
NOTA KM, la fiecare reper de tonaj

Ofertant

Informarea privind protecția datelor
Respectarea reglementărilor de protecție a datelor este foarte importantă pentru noi. Mai jos vă
oferim o serie de informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Următoarele prevederi se aplică cu începere de la 25.05.2018, adică de la intrarea în vigoare a
Regulamentului privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) .
A. Utilizarea
datelor
dvs.
în
încheierea,
executarea
și
încetarea
unei
relații contractuale (Art. 6(1) lit. b, GDPR) sau în interesul nostru legitim
(Art. 6(1) lit. f GDPR)
Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu reglementările privind protecția
datelor aplicabile în prezent.
Folosim datele dvs. pentru a încheia, executa și înceta un contract cu dvs. sau cu angajatorul dvs. Mai
exact, aceste date reprezintă:
•
•
•

Numele dvs.,
Adresa dvs. de serviciu,
Informațiile dvs. de contact de serviciu, precum număr de telefon și adresă de e-mail.

Dacă sunteți partenerul nostru contractual direct, adunăm informații suplimentare de la dvs.,
precum
• Datele dvs. bancare
în scopul încheierii, executării și încetării relației contractuale.
Dacă sunteți reprezentant/ angajat sau persoana de contact al partenerului nostru contractual,
utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați
sau este posibil să ne bazăm pe datele dvs. personale în pregătirea materialelor necesare prestării
serviciilor. Putem prelucra unele dintre datele dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care
incumbă în sarcina companiei în contextul serviciilor prestate, inclusiv pentru procesarea solicitărilor
formulate sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente derulării relațiilor comerciale de către
companie sau pentru îndeplinirea unei obligații legale a companiei, stabilită prin reglementări ale
Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către partenerul nostru contractual.
Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general date de identificare (nume, prenume,
adresa de e-mail, telefon) adresa pentru care se solicită serviciile, adresa de corespondență precum
și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct sau care sunt necesare şi rezultă ca urmare a
desfăşurării relaţiilor contractuale (ca de exemplu: cod loc de consum, cod instalaţie, index, categorie
consum etc).
Dacă nu am colectat aceste date direct de la dvs., le-am obținut din surse publice.

B. Perioadă de retenție
Următoarele prevederi se aplică angajaților partenerilor noștri contractuali: Datele cu caracter
personal furnizate de angajatorul dvs. sunt arhivate de noi într-o bază de date pe durata și în scopul
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plasării de potențiale comenzi suplimentare de către angajatorul dvs., până când angajatorul dvs. sau
noi nu mai suntem interesați de menținerea unei relații de colaborare.
Următoarele prevederi se aplică dacă dvs. sunteți partenerul contractual: După încetarea relației
contractuale, vom arhiva datele relevante acestei relații contractuale pe durata perioadelor legale de
retenție și le vom șterge la expirarea acestei perioade. Sunt scutite datele cu caracter personal
furnizate de dvs. pe care le arhivăm într-o bază de date pe durata și în scopul plasării de potențiale
comenzi suplimentare de către noi, până când dvs. sau noi nu mai suntem interesați de menținerea
unei relații de colaborare. Ne veți anunța în cazul în care nu mai sunteți interesat în menținerea unei
relații de colaborare.
C. Destinatari și Categorii de destinatari
În situațiile în care este necesar, oferim date cu caracter personal companiilor din grupul nostru sau
prestatorilor de servicii externi (de pildă pentru facturare sau servicii IT) în baza legală a unui acord
de prelucrare a datelor.
Alți destinatari ai datelor pot fi:
•

Autoritățile publice, în baza prevederilor legale (de pildă prestatori de asigurări sociale,
autorități fiscale, poliție, procuratură, agenții de reglementare).

D. Transferuri de date către țări terțe
Transferurile de date către țări în care nu există un nivel adecvat de protecție a datelor („țări terțe”)
rezultă în urma administrării, dezvoltării și operării sistemelor IT și doar în măsura în care a)
transferul este permis, și b) există condiții speciale de transmitere către o țară terță, în special faptul
că importatorul de date garantează un nivel adecvat de protejare a datelor conform clauzelor
contractuale standard UE pentru transferul datelor cu caracter personal către procesatori de date din
țări terțe.
Clauzele contractuale standard UE pot fi descărcate de la această adresă
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF

http://eur-

E. Drepturile şi obligaţiile dumneavoastră
Partea responsabilă de prelucrarea datelor dvs. este partenerul contractual. Puteți găsi aceste
prevederi în contractul încheiat cu dvs. sau vă puteți întreba angajatorul.
Aveți dreptul să vă împotriviți în orice moment utilizării comerciale sau în alt scop a datelor
dumneavoastră dacă această utilizare are loc în baza Art. 6(1) lit. f, GDPR (protejarea intereselor
legitime ale părții responsabile). Pentru a face acest lucru, tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți
un simplu mesaj.
Puteți continua să solicitați informații în orice moment cu privire la datele dvs. pe care le deținem,
corectarea erorilor cât și ștergerea acestora dacă datele nu mai sunt necesare sau, dupa caz, o
restricție a procesării datelor dvs.
Aveți dreptul de a primi datele dvs. într-un format structurat, convențional, interoperabil și care
poate fi citit în mod electronic, și de a le transfera unei alte părți responsabile dacă ați consimțit la
comunicarea acestor date sau dacă prelucrarea acestora este necesară în vederea îndeplinirii unui
contract. La cerere, vă vom transfera datele unui terț numit de dvs. sau unei alte companii.
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Pentru a transmite o solicitare privind drepturile dumneavoastră, vă rugăm să contactați
responsabilul nostru cu protecţia datelor la următoarea adresă: protectiadatelor@delgaz-grid.ro
În plus, puteți transmite o sesizare unei autorități de reglementare. Puteți apela la o autoritate de
reglementare cu jurisdicție asupra adresei noastre sau a dumneavoastră.
Contractantul este obligat să își informeze angajații conform anexei „Informarea privind protecția
datelor” că companiile din Grupul E.ON prelucrează date ale angajaților/ reprezentanților
contractantului, și în ce constă această prelucrare. Dacă sunteți partenerul nostru contractual și, de
pildă, în calitate de PFA sunteți acoperit de prevederile legislației privind protecția datelor, aceste
informații vă privesc în modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.
Puteţi colecta datele de identificare și de contact ale angajaţilor noştri (precum: nume, adresa,
numărul de telefon, adresa de e-mail sau alte detalii de contact) pe care aveţi obligaţia de a le
prelucra doar în scopul indeplinirii obligaţiilor contractuale, ulterior acestea urmând a fi arhivate
până la împlinirea perioadei legale de păstrare, după care vor fi şterse din baza dvs de date.
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CONTRACT DE SERVICII
1. PĂRȚI CONTRACTANTE:
DELGAZ GRID S.A., cu sediul in Targu Mures, str. Bdul Pandurilor, nr. 42, judet Mures, tel.
0365 403300, fax. 0265 260418, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/326/2000, cod
fiscal RO 10976687, cod IBAN RO11BRDE270SV27540412700, deschis la Banca BRD
sucursala Targu Mures, reprezentata prin d-nul Director General ……… şi ……….. - Director
General Adjunct, în calitate de Beneficiar

și
Societatea [ ] cu sediul in [ ] , Număr de înmatriculare [ ], CUI [ ] , Cod IBAN: [ ], deschis la
[ ], reprezentată legal prin [ ] în calitate de Prestator

CLAUZE SPECIFICE
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor menționate în tabelul de mai jos, de
către Prestator în favoarea Beneficiarului, în perioada convenită, în cantitățile, la calitatea
și prețurile convenite, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
Inserare tabel
2.2 Pentru evitarea oricărui dubiu, dreptul de proprietate asupra serviciilor prestate în baza
prezentului contract, precum și rapoartele, analizele, documentele și orice alte documente care
se refera la acestea, se transferă de drept în proprietatea exclusivă a Beneficiarului în momentul
livrării lor către Beneficiar în condițiile și la standardele reglementate în prezentul contract.
3. CONDIȚII COMERCIALE
3.1 Prețul
3.1.1 Prețul serviciilor prestate este cel specificat în prezentul contract, în tabelul de la art.
2.1.
3.1.2 Prețurile pentru serviciile de transport pot fi ajustate.
Ajustarea pretului se va face, la solicitarea unei parti, la aparitia unor evenimente
independente de vointa oricarei parti – in cazul in care pretul combustibilului
pentru o perioada de 5 zile calendaristice anterioare datei solicitate este plus/ minus
5% fata de pretul de referinta considerat la data semnarii contractului, atunci noul
curs de referinta al contractului devine acel curs din data solicitarii sau al intocmirii
actului aditional.
Prin medie (la calculul pretului mediu) se intelege media aritmetica a statiilor
Petrom din localitatea Bacau. Prin pret se intelege pretul anuntat de catre Petrom
( OMV Petrom S.A.- www.petrom.ro). Pretul mediu de referinta stabilit in
prezentul contract pentru viitoare actualizari este de: 1 litru carburant = 9 lei, pret
mediu Petrom din data de 07.06.2022
Prin carburant se intelege motorina standard.

Ajustarea se face pentru o pondere de 50% din pret pentru tarifele de transport.
Formula de ajustare este urmatoarea
Pret nou transport= P(transport) x 50% *pret carburant Petrom nou/pret carburant
mediu de referinta+pret(tarif transport vechi)*50 ,
3.2 Valoarea contractului
3.2.1 Valoarea contractului este de ........... lei, fără TVA.
3.2.2 În condițiile în care, la expirarea duratei contractului, valoarea decontată, din orice
motive, nu va atinge valoarea contractului, Prestatorul nu poate pretinde de la Achizitor
achitarea valorii contractului sau plata de prejudicii, indiferent de cuantumul diferenței dintre
valoarea contractului și valoarea serviciilor efectiv prestate pe baza prețului convenit la art. 2.1.
3.3 Plata
3.3.1 Termenul de plată este de 45 de zile. Părțile convin de comun acord că data scadenței
facturii este stabilită pentru data de 5 a lunii următoare împlinirii termenului de plată. În cazul
în care aceasta dată va cădea într-o zi nebancară, scadența va avea loc în următoarea zi bancară
raportat la data de 5 a lunii următoare împlinirii termenului general de plată.
Sau
3.3.2 Termenul de plată se calculează întotdeauna, de la data ultimului eveniment în ordine
cronologică:
i) recepția serviciilor;
ii) înregistrarea facturii corecte la adresa menționată în comenzile plasate de Beneficiar.
3.4
Garanția serviciilor – poate sa fie aplicabila sau nu, dupa caz
3.4.1 Prestatorul are obligația de a garanta că serviciile sunt corect prestate și în conformitate
cu prezentul contract.
3.4.2 În situațiile în care este aplicabilă, perioada de garanție începe cu data recepției la
terminarea prestării serviciilor și va fi de … luni.
3.4.3 Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Prestatorului, în scris, orice plângere sau
reclamație ce apare în conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de notificări,
Prestatorul are obligația de a remedia neconformitatea sau de a înlocui produsul/produsele
neconforme utilizate în prestarea serviciului în maximum 3 (trei) zile de la data primirii
notificării de la Beneficiar, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.
3.5 Garanția de bună execuție a contractului – nu se aplica
4. DURATA CONTRACTULUI ȘI TERMEN DE PRESTARE
4.1
Durata
4.1.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți fara obiectiuni
și este valabil până la data de ...........
4.1.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile contractate (menționate în tabelul de la art.
2.1) în conformitate cu toate obligațiile legale ale acestuia și cu prevederile prezentului contract
și ale documentelor anexă la acesta, în termen de ...... zile calendaristice de la data transmiterii
comenzilor de aprovizionare SAP emise de Beneficiar.
5. SUBCONTRACTAREA ȘI MODIFICAREA CONTRACTULUI
5.1

Subcontractarea

5.1.1 - Prestatorul poate încheia contracte cu subcontractanți, în aceleași condiții în care el a
semnat contractul cu Beneficiarul, dar numai cu acordul scris al Beneficiarului.
5.1.2 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de Beneficiar de modul în care îndeplinește
contractul, atât el, cât și subcontractanții săi.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Prestator de modul în care își îndeplinește
partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu își
îndeplinesc partea lor din contract.
5.1.3 Prestatorul poate înlocui oricare subcontractant numai cu acceptul Beneficiarului, fără ca
aceasta să conducă la modificarea condițiilor esențiale ale prezentului contract.
5.1.4 Subcontractantul declarat este …………… și prestează următoarele servicii
…………………………
5.2
Modificarea contractului
5.2.1 Prezentul contract poate fi modificat prin acordul de voință al ambelor părți, în baza unui
act adițional semnat în acest sens de Beneficiar și de Prestator.
6. ANEXELE CONTRACTULUI
6.1 Anexele contractului sunt:
Anexa 1 – Clauzele generale
Anexa 2 – Compusă din: Caietul de sarcini nr ..........
Anexa 3 – Oferta finală a Prestatorului
Anexa 4 – Codul de conduită pentru Furnizori
Anexa 5 – Prelucrarea datelor cu caracter personal
6.2 Anexele contractului fac parte integrantă din acesta și au aceeasi forță juridică între părți
precum Contractul. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, în caz de contradicție între prevederile
anexelor și prevederile acestui contract, vor prevala prevederile contractului.
7. PREVEDERI FINALE
7.1 Părțile au înțeles să încheie prezentul contract astăzi ............... în două exemplare,
originale cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.
Sau
7.1 Fiecare parte este de acord să semneze acest contract folosind semnatura electronică
(gestionată de sistemul DocuSign sau alte platforme similare de semnătura electronică) și că
aceasta forma de semnare reprezintă voința părtilor de a fi ținute de prevederile contractului ca
și cum acesta ar fi fost semnat olograf de către reprezentanții legali ai fiecărei părți. În această
situație Contractul se va transmite către adresa de email (nominală):
nume.prenume@furnizor.ro

BENEFICIAR

PRESTATOR

Anexa 1 - Clauze Generale la contractul de servicii nr.
I.1
DEFINITII
I.1.1
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a)
Contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;
b)
Beneficiar si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;
c)
Pretul contractului - pretul total aferent indeplinirii integrale si corespunzatoare
a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d)
Servicii - servicii cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care
Prestatorul se obliga, prin contract, sa le presteze Beneficiarului;
e)
Standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute
in prezentul contractul de servicii, inclusiv prevederile caietul de sarcini si in
propunerea tehnica.
f)
SAP – Sistemul informatic utilizat de Beneficiar pentru emiterea si gestionarea
comenzilor.
g)
Forta majora - un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil,
mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza culpei acestora, si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate, in
mod limitativ, asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargo. Nu este considerat forta majora un eveniment care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din parti; in acest sens, fiecare parte isi asuma in mod expres riscul
schimbarii imprejurarilor avute in vedere la incheierea contractului (riscul
impreviziunii), inclusiv dar fara a se limita la: riscul valutar, riscul insolventei,
riscul modificarilor legislative, riscul modificarii costurilor de productie sau de
servicii, etc.
h)
Prejudicii grave - prin prejudicii grave se intelege nerespectarea termenului de
prestare conducand implicit nerespectarea obligatiilor fata de clienti,
nerespectarea legilor, normelor in vigoare.
i)
Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile;
I.2
CERINTE TEHNICE
I.2.1
Serviciile prestate vor respecta conditiile tehnice si standardele cuprinse in
contract sau, dupa caz, in anexele la acesta.
I.2.2
Cand nu este prevazut in contract sau in anexele la acesta niciun standard
sau reglementare aplicabila, se vor respecta standardele sau alte reglementari aplicabile
in Romania. In cazul in care legislatia romana nu contine un standard/reglementare
aplicabila serviciului/serviciilor achizitionate se vor aplica standardele/reglementari
aplicabile la nivel european (dovada respectarii acestora trebuind sa fie pusa, la cerere,
la dispozitia Beneficiarului de catre Prestator).
I.3
DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
I.3.1
Drepturile si obligatiile principale ale Prestatorului
I.3.1.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul contractului
conform ofertei la calitatea si in conformitate cu clauzele prezentului contract
I.3.1.2 Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura
resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de
natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in care
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.
I.3.1.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in
conformitate cu prevederile contractului. Totodata este raspunzator atat de siguranta
tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului
folosit pe toata durata contractului.
I.3.1.4 Prestatorul se obliga sa rezolve reclamatiile in termenii prevazuti in
contract.
I.3.1.5 Prestatorul se obliga sa prezinte la cererea Beneficiarului stadiul de
realizare a serviciilor prestate.
I.3.1.6 Prestatorul se obliga sa doteze personalul cu toate mijloacele si
echipamentele individuale de protectie necesare, precum si cu materialele si
dispozitivele necesare pentru efectuarea in totalitate si in deplina securitate a serviciilor
cuprinse in contract;
I.3.1.7 Prestatorul se obliga sa asigure instruirea in domeniul securitatii si sanatatii
in munca si situatiilor de urgenta a angajatilor sai.
I.3.1.8 Prestatorul este responsabil de despagubirea oricaror daune provocate in
timpul prestarii serviciului sau ca urmare a vreunei actiuni a personalului atat pentru
daune produse Beneficiarului cat si pentru daune produse tertilor.
I.3.1.9 Prestatorul declara ca nu are si nu invoca niciun drept in raport cu
Beneficiarul, cu exceptia celor expres prevazute in prezentul contract.
I.3.2
Drepturile si obligatiile principale ale Beneficiarului
I.3.2.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract la
termenele stabilite numai pentru serviciile comandate, receptionate si conforme.
I.3.2.2 Beneficiarul se obliga sa receptioneze serviciile in conditiile convenite la
clauza I.15.
I.3.2.3 Beneficiarul are dreptul de a verifica periodic calitatea serviciilor prestate
si indeplinirea obligatiilor Prestatorului, in urma notificarii primita in acest sens din
partea Beneficiarului.
I.4
CONDITII COMERCIALE
I.4.1
Facturarea
I.4.1.1 Factura se considera corecta daca contine toate cerintele legale si cerintele
specifice Beneficiarului. Cerintele specifice Beneficiarului sunt:
a) numar si pozitie comanda de aprovizionare inscris corect pe factura la fiecare pozitie
facturata;
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b) datele firmei (Prestator si Beneficiar) trecute corect (nume, adresa, CUI, J, banca si
cont IBAN);
c) pretul din factura sa corespunda cu pretul din contract/comanda;
d) cantitatea facturata sa corespunda cu cantitatea comandata si livrata;
e) data facturii trebuie sa fie ulterioara sau cel mult aceeasi cu data comenzilor SAP
trimise de catre Beneficiar
I.4.1.2 Facturile care nu sunt intocmite cu respectarea alin. I.4.1.1 nu vor fi
considerate facturi corecte in intelesul acestui articol, ele urmand a fi restituite
Prestatorului.
I.4.1.3 In cazul in care Beneficiarul are obiectiuni sau nelamuriri cu privire la
valoarea sumei din factura fiscala cu privire la cantitatea/calitatea serviciilor prestate,
termenul de plata prevazut la art 3.3.1 se va calcula de la data clarificarii situatiei.
I.4.1.4 Daca Beneficiarul nu onoreaza facturile in termenul de plata mai sus
prevazut, Prestatorul are dreptul sa sisteze prestarea serviciilor. Dupa efectuarea platii
de catre Beneficiar, Prestatorul va relua prestarea serviciilor in maximum 3 zile.
I.4.1.5 Fiecare parte va suporta spezele bancare la banca sa.
I.4.2
GARANTIA
I.4.2.1 Daca Prestatorul, dupa notificarea prevazuta la art.3.4.3, nu reuseste sa
solutioneze reclamatia in perioada convenita, Beneficiarul are dreptul de a lua masuri
de solutionare a problemei sesizate (remediere, achizitia de servicii de inlocuire, de la
alti Prestatori, alte actiuni similare) pe riscul si spezele Prestatorului si fara a aduce nici
un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care Beneficiarul le poate avea fata de Prestator
prin contract. In cazul in care nu se solutioneaza reclamatia in termenul specificat
Beneficiarul are dreptul de a aplica penalitati conform clauzei I.13 serviciile
considerandu-se neprestate. Calculul penalitatilor se va face incepand cu data cand
serviciile inlocuite trebuiau sa fie receptionate, penalitatile urmand sa curga pana la
prestarea efectiva a acestora.
I.4.3
GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
I.4.3.1 In cazul retinerilor succesive, garantia de buna executie se constituie prin
deschiderea de catre Prestator a unui cont special de garantii, inchis pentru Prestator
dar deschis pentru Beneficiar. Alimentarea acestui cont revine Beneficiarului prin
retineri succesive din situatiile de plata lunare. Prestatorul are obligatia de a deschide
un cont bancar la dispozitia Beneficiarului. Suma initiala care se depune de catre
Prestator in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul
contractului fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, Beneficiarul urmeaza sa
alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
Prestatorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.
I.4.3.2 Beneficiarul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14
zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a serviciilor care fac obiectul
contractului.
I.4.3.3 Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna
executie, in limita prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de
buna executie, Beneficiarul are obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
I.4.3.4 In cazul neprezentarii dovezii constituirii garantiei de buna executie in
forma mentionata la art.3.5.1, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii,
contractul nu va produce efecte, in acest caz devenind incidente prevederile art. I.16.
I.5
CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI
I.5.1 Beneficiarul si Prestatorul vor pastra confidentialitatea oricaror informatii si
documente, sub orice forma, care sunt prezentate in scris sau oral in scopul indeplinirii
obiectului contractului si care sunt indicate in mod explicit ca fiind confidentiale.
Prestatorul nu va folosi informatii confidentiale si nici alte documente furnizate de
Beneficiar, decat pentru indeplinirea obligatiilor care ii revin in temeiul contractului,
cu exceptia cazului in care Beneficiarul a convenit in scris altfel.
I.5.2 O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara
acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de
derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
I.5.3 Dezvaluirea oricarei informatii, fata de persoanele implicate in indeplinirea
contractului, se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii
necesare indeplinirii contractului.O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea
pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la
cealalta parte contractanta, sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante pentru asemenea dezvaluire, sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia;
d) este sau devine o informatie publica (inainte, in timpul sau dupa incheierea
contractului).
I.6
AMENDAMENTE
I.6.1
Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, daca legea permite acest
lucru.
I.7
CESIUNEA
I.7.1 Cesiunea obligatiilor partilor este interzisa.
I.7.2 Prestatorul poate cesiona creantele nascute din Contract numai cu acordul expres
al Beneficiarului; in lipsa acordului, cesiunea nu ii este opozabila Beneficiarului, prin
urmare nu produce efecte.

I.7.3 Cesiunea creantelor nascute din Contract nu va exonera Prestatorul de nicio
responsabilitate privind obligatiile si raspunderile asumate prin contract.
I.8
FORTA MAJORA
I.8.1
Forta majora trebuie constatata de Camera de Comert si Industrie
competenta. Partea care invoca forta majora trebuie sa prezinte intr-un termen rezonabil
documente doveditoare emise de autoritatea competenta.
I.8.2
Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
I.8.3
Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei
majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia
acesteia.
I.8.4
Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica, in
scris, celeilalte parti, in termen de cinci (5) zile de la data producerii evenimentului,
producerea acesteia precum si detalii rezonabile cu privire la natura si durata sa, si sa
ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. In cazul in
care nu s-a efectuat notificarea de mai sus, partea afectata este decazuta din dreptul de
a invoca forta majora.
I.8.5
Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai
mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin
drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte dauneinterese.
I.8.6
Exercitarea abuziva a dreptului de estimare a duratei de actionare a
fenomenului de forta majora invocat, in scopul obtinerii incetarii contractului in alte
conditii decat cele contractual convenite, conduce la obligativitatea platii de daune
interese partii vatamate prin acest abuz.
I.8.7
Partile convin in mod expres prin prezentul contract ca Partile nu vor fi
exonerate, total sau partial, de executarea obligatiilor lor din prezentul contract si nici
nu vor fi exonerate de raspundere, in cazul : (i) aparitiei unui caz fortuit (ii)
schimbarii imprejurarilor avute in vedere la semnarea prezentului contract si/sau (iii)
in cazul aparitiei altor evenimente, similare fortei majore sau cazului fortuit, dar
care nu intrunesc conditiile legale pentru a fi considerate forta majora si/sau caz fortuit
(iv) exercitarii abuzive a unui drept.
I.9
DREPTURI DE AUTOR SI PROPRIETATE INTELECTUALA
I.9.1
Partile consimt ca toate drepturile de proprietate intelectuala si drepturile
conexe cuprinse in orice forma in serviciile prestate in baza prezentului contract de
catre Prestator, vor trece in proprietatea exclusiva a Beneficiarului in momentul in care
serviciul care reprezinta obiectul prezentului contract, a fost prestat. Astfel, Prestatorul
garanteaza ca este titularul drepturilor de proprietate intelectuala si a drepturilor conexe
cuprinse in orice forma in serviciile prestate in baza prezentului contract.
I.9.2
Prestatorul declara si garanteaza ca toate drepturile de proprietate intelectuala
si drepturile conexe cuprinse in serviciile prestate de Prestator in baza contractului, au
caracter legal si nu incalca drepturile niciunei terte parti.
I.9.3
Prestatorul declara si garanteaza ca Beneficiarul nu datoreaza si nu va plati
nicio compensatie, de nicio natura, catre nicio persoana, pentru niciun drept de
proprietate intelectuala sau drept conex cuprins in serviciile prestate de catre Prestator
in favoarea Beneficiarului. In acest sens, Prestatorul va apara Beneficiarul impotriva
oricaror pretentii ridicate cu privire la utilizarea de catre acesta a obiectului prestatiilor
realizate de Prestator, inclusiv impotriva oricaror pretentii privind plata unor
remuneratii pentru utilizarea drepturilor de proprietate intelectuala sau drepturi conexe.
Astfel, Prestatorul va fi pe deplin responsabil fata de terti pentru orice solicitare venita
din partea acestora sau, dupa caz, a autoritatilor competente in domeniu, in legatura cu
prestatiile realizate de Prestator.
I.9.4
Toate drepturile de proprietate intelectuala sau, dupa caz, drepturile conexe
cuprinse in rapoartele, datele, documentatiile de orice natura si pe orice mediu puse la
dispozitia Prestatorului de catre Beneficiar pe durata contractului vor ramane in
proprietatea exclusiva a Beneficiarului.
I.10
AUDIT
I.10.1
Beneficiarul poate efectua, atunci cand considera necesar, un audit
asupra Prestatorului in scopul verificarii indeplinirii de catre acesta a obligatiilor
stabilite prin prezentul contract. Beneficiarul va avea dreptul de a efectua, impreuna cu
Beneficiarul, un audit similar asupra subunitatilor, filialelor sau sucursalelor
Prestatorului sau orice alta entitate aflata sub controlul direct sau indirect (rezultat fie
datorita proprietatii asupra acesteia, fie datorita unei relatii contractuale) a
Prestatorului.
I.10.2
Auditul si inspectiile vor avea loc, in cursul programului de lucru
obisnuit si cu o notificare prealabila rezonabila.
I.10.3
Auditul si inspectiile vor include orice actiuni considerate necesare si
relevante de catre Beneficiar pentru verificarea indeplinirii conditiilor contractuale.
Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului personalul si facilitatile considerate
relevante, asa cum au fost solicitate de catre Beneficiar.
I.10.4
In cazul in care un audit sau o inspectie arata sau ofera motive intemeiate
cu privire la neindeplinirea oligatiilor stabilite de prezentul contract, Beneficiarul va
notifica fara intarziere Prestatorul.
I.10.5
Prestatorul va stabili de urgenta un plan de remediere pe care il va
comunica Beneficiarului, in scris, in decurs de cinci (5) zile de la data notificarii si care
va contine actiunile de remediere care urmeaza sa fie luate de catre Prestator. Costurile
necesare actiunii de remediere vor fi suportate de catre Prestator.
I.11 CONFORMITATE

I.11.1
Prestatorul va lua toate masurile necesare si va depune toata diligenta pentru a
preveni orice situatie in care executarea contractului are loc din motive care implica interese
economice, afinitate politica sau nationala, legaturi familiale sau orice alt interes comun cu
reprezentantii, angajatii sau colaboratorii Beneficiarului sau cu orice terta parte cu care
Prestatorul va colabora in scopul executarii obiectului contractului. In acest sens, Prestatorul
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isi ia angajamentul fata de Beneficiar de a interzice in mod expres, acordarea de orice
beneficii (ex. sume de bani/cadouri/beneficii) fie prin angajatii proprii, fie prin alti
intermediari: (i) actualilor/ fostilor angajati ai Beneficiarului si ai altor entitati afiliate,
precum si rudelor si/ sau afinilor acestora pana la gradul IV; (ii) potentialilor clienti/ parteneri
ai Beneficiarului;(iii) reprezentatilor autoritatilor publice.
I.11.2
Prestatorul va notifica de indata si de buna voie, Beneficiarul asupra aparitiei
oricarei situatii noi ivite ulterior incheierii contractului si care exced prevederilor legale- de
exemplu conflicte de interese, acordarea de beneficii necuvenite, concurenta neloiala, frauda
etc.), atat in ceea ce priveste angajatii proprii, cat si ai Beneficiarului si/sau ai societatilor
afiliate, utilizand una dintre metodele de mai jos:
•
email: compliance@delgaz-grid.ro;
•
telefon: +40371.700.157 (cu optiune de anonimizare, la alegere);
•
platforma online disponibila 24/7: https://eon-wb.compliancesolutions.com (cu
optiune de anonimizare, la alegere).
I.11.3
Prestatorul confirma ca atat acesta, cat si Asociatul/Actionarul sai/Beneficiarul
real al acestuia si/sau Subcontractantii sai (daca este cazul) nu au fost niciodata: (i) subiectii
vreunei actiuni administrative sau judiciare legate de potentiale infractiuni de frauda, spalare
de bani, fals, uz de fals, delapidare, inselaciune, incalcarea obligatiilor fiduciare, trafic de
influenta, conflicte de interese, practici comerciale neloiale, concurenta etc.; (ii) sanctionati
de orice institutie (nationala si/sau internationala), inclusiv organisme de reglementare sau
de licentiere, de sanatate si securitate sau financiar-fiscale.
I.11.4
Prestatorul confirma ca inainte de semnarea prezentului Contract, pe durata
executarii, precum si pentru o perioada de un (1) an de la incetarea acestuia, nu a abordat/
nu va aborda angajatii Beneficiarului si/ sau ai firmelor afiliate acestuia implicati si/sau cu
putere de decizie in semnarea prezentului Contract, in scopuri de angajare, prestari servicii
sau alte activitati similare remunerate.
I.11.5
In mod expres, partile agreeaza ca o incalcare a specificatiilor mentionate la
capitolul I.11 indreptateste Beneficiarul sa ii impuna remedierea acesteia intr-un termen
rezonabil stabilit de Beneficiar. In cazul in care Prestatorul nu remediaza in termenul
comunicat sau remedierea este imposibila, Beneficiarul poate decide incetarea Contractului
in conditiile in care clauzele de la prezentul capitol sunt considerate a fi esentiale si
imperative. Exercitarea dreptului anterior replicat, nu inlatura dreptul Beneficiarului de a
solicita plata de despagubiri/ daune cuantificabile rezultate din practicile neconforme
mentionate la capitolul prezent, ce pot include, printre altele, amenzi, nerecunoasteri de
tarife, pierderi financiare sau de oportunitati de afaceri etc

I.12 REGIMUL DE IMPOZITARE PRESTATORI NEREZIDENTI
I.12.1 Orice pret, taxa, dobanda si alte costuri facturate de catre Prestator in temeiul
acestui contract si a anexelor la acesta pot fi supuse oricaror taxe aplicabile (inclusiv
TVA) si alte taxe.
I.12.2 Daca TVA-ul este datorat si platibil de catre o Parte cu privire la serviciile
prestate in temeiul acestui contract si a anexelor la acesta, cealalta Parte va plati primei
Parti mentionata o suma egala cu TVA-ul, la cota de TVA aplicabila. In conformitate
cu legislatia europeana/nationala, cu privire la sistemul de taxare, orice prestare de
servicii poate face obiectul procedurii de taxare inversa, situatie in care se aplica
urmatoarele:
a) Partile se angajeaza sa faca si sa ia toate masurile necesare (inclusiv sa prezinte si sa
pregateasca documentatie sau asistenta adecvata, corecta si precisa, care pot fi solicitate
in mod rezonabil de catre autoritatile fiscale competente) pentru a se asigura ca
prestarea serviciilor este scutita de TVA sau face obiectul procedurii de taxare inversa
in scopul prevazut de legislatia fiscala.
b) In cazul in care una dintre Parti nu se conformeaza aceastei obligatii, Partea care nu
respecta prevederile trebuie sa despagubeasca cealalta parte cu privire la TVA-ul,
penalitatile si dobanzile suportate de cealalta Parte ca rezultat al neconformarii de catre
respectiva Parte a acestui contract.
c) Ca urmare a lipsei furnizarii de catre Parte a documentatiei mentionata mai sus,
cealalta Parte isi rezerva dreptul de a percepe taxa locala de TVA.
I.12.3 Platile la care se face referire in prezentul Acord si/sau anexele la acesta se
efectueaza fara retinere sau deducere pentru orice taxe care trebuie platite, cu exceptia
cazului in care aceasta retinere sau deducere este impusa de legea fiscala. Daca
legislatia fiscala romana solicita Beneficiarului sa faca o deducere sau o retinere pentru
orice suma datorata in baza prezentului Acord si a anexelor, acesta are dreptul sa o faca
iar Beneficiarul va efectua plata unei sume nete catre Prestator dupa efectuarea
deducerii sau retinerii necesare.
I.12.4 In conformitate cu legislatia fiscala romana, Prestatorul este obligat sa
furnizeze si sa livreze Beneficiarului, la momentul efectuarii platii, certificatul sau
original de rezidenta fiscala, care dovedeste ca Prestatorul este rezident fiscal al statului
sau, pentru perioada in care plata este efectuata de Beneficiar.
Fiecare Parte va oferi celeilalte parti sprijin complet in furnizarea informatiilor si
documentelor aferente acestui contract si/sau a anexelor care pot fi solicitate de
autoritatile fiscale in orice ancheta, evaluare sau alta actiune similara.
I.13
SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A
OBLIGATIILOR
I.13.1
In cazul in care Prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, atunci Beneficiarul are dreptul de percepe penalitati de intarziere
in cuantum de 0,1%/zi din valoarea serviciilor neprestate pentru fiecare zi de intarziere,
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Plata acestora de catre Prestator se va efectua
in 15 zile de la emiterea facturii de penalitati.
I.13.2
Penalitatile pot depasi valoarea sumei la care sunt calculate.
I.13.3
Prevederile de mai sus nu aduc atingere dreptului Beneficiarului ca in cazul
neprestarii de catre Prestator a serviciilor comandate, in termen de 48 ore de la primirea
notificarii trimise de Beneficiar in acest sens sau de la data procesului verbal de
neconformitate, sa procedeze la achizitionarea unor servicii similare de la alti Prestatori
pe riscul si pe cheltuiala Prestatorului.
I.13.4
In acest sens Beneficiarul va trimite Prestatorului o factura continand
diferenta dintre pretul platit altor Prestatori si pretul ce ar fi trebuit platit Prestatorului
in baza prezentului contract.

In cazul in care prin aplicarea celor de mai sus prejudiciul incercat de Beneficiar nu
este acoperit, acesta are dreptul sa solicite iar Prestatorul se obliga sa plateasca daune
interese pana la concurenta intregului prejudiciu cuprinzand atat pierderea efectiva cat
si beneficiul nerealizat.
I.13.5
In cazul in care Beneficiarul nu onoreaza facturile la scadenta, Prestatorul
poate calcula si factura ca penalitati 0,1%/zi de intarziere aplicata la suma neachitata
pana la indeplinirea obligatiilor contractuale. Plata se considera efectuata la data
debitarii contului Beneficiarului cu conditia creditarii ulterioare a contului
Prestatorului.
I.13.6
Prestatorul se obliga sa despagubeasca Beneficiarul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, amenzi ce rezulta din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu
produsele achizitionate, si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, rezultand direct sau indirect
din neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor
Prestatorului.
I.13.7 Raspunderea pentru daune
I.13.7.1 Beneficiarul nu va fi tinut raspunzator pentru niciun prejudiciu cauzat sau
suferit de Prestator, inclusiv orice prejudiciu cauzat tertilor ca urmare sau in timpul
prestarii serviciilor necesare indeplinirii obiectului contractului.
I.13.7.2 Cu exceptia cazurilor de forta majora, Prestatorul trebuie sa despagubeasca
Beneficiarul pentru orice prejudiciu suferit de acesta ca urmare a actiunilor intreprinse
de acesta in scopul indeplinirii obiectului contractului sau pentru implementarea
defectuoasa, partiala sau cu intarziere a oricarei obligatii prevazuta in contract.
I.14
LOGISTICA CONTRACTULUI
I.14.1
Prestarea si documentele necesare
I.14.1.1 Prestarea serviciilor din acest contract se va face numai in baza comenzilor
de aprovizionare SAP emise de catre Beneficiar, la locatiile si respectand termenele de
prestare indicate in acestea. Pentru evitarea oricarui dubiu, prestarile nu se pot efectua
in baza prezentului contract fara emiterea unei comenzi de aprovizionare SAP emise de
catre Beneficiar.
I.14.1.2 Prestatorul va transmite Beneficiarului urmatoarele documente:
a) copie factura fiscala, pe care se va mentiona in mod obligatoriu nr. si pozitia
comenzii SAP emise de Beneficiar
b) altele daca e cazul
I.14.1.3 Toate documentele de la pct. I.14.1.2 trebuie sa fie valabile. In cazul in
care documentele de la pct. I.14.1.2 nu sunt completate corespunzator, Beneficiarul are
dreptul de a refuza receptia serviciilor, acestea considerandu-se intarziate pana la
primirea documentelor completate corespunzator. Prestatorul se obliga ca imediat dupa
prestarea serviciilor, in termen de maximum 2 zile de la data finalizarii, sa emita factura
aferenta comenzii de aprovizionare, pe care o va depune/inregistra la sediul
Beneficiarului in vederea efectuarii platii.
I.14.1.4 Prestarea serviciilor se considera incheiata in momentul in care este
finalizata receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de catre Beneficiar. Receptia
cantitativa consta in verificarea concordantei cantitatilor din comanda de
aprovizionare SAP emisa de catre Beneficiar, si cantitatea de servicii prestate. Receptia
calitativa consta in verificarea documentelor mentionate la pct. I.14.1.2.
I.15
RECEPTIE, INSPECTII SI TESTE
I.15.1
Beneficiarul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa
serviciile pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile contractului.
I.15.2
Inspectiile si testarile la care vor fi supuse serviciile se vor efectua la locul
de prestare al a serviciilor.
I.15.3
Daca vreunul din serviciile supuse receptiei calitative nu
corespundeprevederilor Contractului sau, dupa caz, ale caietului de sarcini,
Beneficiarul are dreptul sa il respinga.
I.15.4
Dreptul Beneficiarului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a
respinge, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca serviciile au fost inspectate si
testate de Prestator, cu sau fara participarea unui reprezentant al Beneficiarului, anterior
prestarii acestora la destinatia finala.
I.15.5
Prevederile clauzelor I.15.1 – I.15.4 nu il vor absolvi pe Prestator de
obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.
I.16
REZILIEREA CONTRACTULUI
I.16.1 Daca Prestatorul nu isi indeplineste in mod culpabil, total sau partial, oricare
dintre obligatiile sale esentiale prevazute de prezentul contract, sau si le
indeplineste in mod necorespunzator, Beneficiarul are dreptul de a rezilia
unilateral contractul precum si de a solicita daune interese pentru toate prejudiciile
care i-ar fi cauzate de Prestator ca urmare a neexecutarii. In sensul prezentului
paragraf, obligatiile esentiale ale Prestatorului, a caror incalcare sau executare
necorespunzatoare atrage rezilierea conform pactului comisoriu reglementat in
paragraful I.16.2 al prezentului articol I.16, sunt cele prevazute la art. 2.1, 3.1, 3.4,
4.1.2, 5 - Clauze Specifice, art. I.2, I.3.1., I.4.2, I.5, I.9, I.11, I .15– Clauze generale,
ale prezentului contract.
I.16.2 Rezilierea va interveni de plin drept, cu efect imediat, fara trecerea vreunui
termen, fara interventia instantei judecatoresti si fara indeplinirea vreunei
formalitati prealabile, dupa expirarea unui termen de 15 zile de la data notificarii
pe care Beneficiarul o va trimite Prestatorului, pentru a-i anunta rezilierea (pact
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comisoriu conform art. 1553 C. Civ.). Notificarea de reziliere va putea fi trimisa
de Beneficiar, cu indicarea obligatiilor incalcate, dupa acordarea unui termen de
remediere Prestatorului, care in toate cazurile nu va putea fi mai mare de 2 zile
lucratoare. La data primirii notificarii de remediere Prestatorul este pus in
intarziere cu privire la obligatiile neexecutate/executate necorespunzator,
mentionate in notificarea de remediere.
I.16.3 Paragraful I.16.1 nu aduce atingere dreptului Beneficiarului de
a penaliza Prestatorul conform prevederilor prezentului contract, precum si de a
fi dezdaunat de Prestator pentru ipotezele anume reglementate in prezentul
contract, alternativ cu dreptul Beneficiarului de a rezilia contractul.
I.17
INCETAREA CONTRACTULUI
I.17.1
Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
a) partile convin de comun acord incetarea contractului inainte de expirarea duratei
sale;
b) expirarea duratei contractului;
c) in cazuri de forta majora potrivit art.I.8;
d) prin reziliere de catre Beneficiar in conditiile art. I.16.
e) prin denuntare unilaterala, in conditiile art. I.18
I.18
DENUNTAREA CONTRACTULUI
I.18.1
Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o
notificare transmisa Prestatorului cu 30 de zile anterior datei hotarate de catre
Beneficiar pentru incetarea contractului. In acest caz, Prestatorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data
incetarii lui.
I.18.2
Incetarea contractului are efecte numai pentru viitor, lasand neatinse
prestatiile succesive care au fost efectuate anterior incetarii lui.
I.19
DATELE CONTRACTULUI
I.19.1
Limba care guverneaza contractul este limba romana
I.19.2
Legea aplicabila contractului : contractul va fi interpretat conform legilor
din Romania si se completeaza cu prevederile Codului Civil si ale legilor aplicabile in
Romania.
I.20
SOLUTIONAREA LITIGIILOR
I.20.1
Beneficiarul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei
in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
I.20.2
Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale,
Beneficiarul si Prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta
contractuala, litigiul decurgand din/sau in legatura cu acest contract referitor la
validarea, interpretarea, executarea, ori desfintarea lui se va inainta spre solutionare
instantelor judecatoresti competente de la sediul Beneficiarului.
Prevederile acestei clauze sunt acceptate de catre Prestator in mod expres, prin semnarea
contractului, conform prevederilor art 1203 Cod Civil.

I.21
COMUNICARI
I.21.1
Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.
I.21.2
Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si
in momentul primirii.
I.21.3
Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon cu conditia confirmarii
in scris a celor stabilite, fax, sau e-mail, in masura in care partile stabilesc clar adresele
care se utilizeaza.
I.22
INTARZIERI IN INDEPLINIREA CONTRACTULUI
I.22.1
Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu poate respecta
termenul de prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica Beneficiarul, in timp
util, dar inainte de expirarea termenului de prestare.
I.22.2
Notificarea nu exonereaza Prestatorul de obligatia de a repara intregul
prejudiciu cauzat Beneficiarului, datorita nerespectarii obligatiilor contractuale in
conformitate cu prevederile prezentului contract.
I.23
PREVEDERI FINALE
I.23.1
Completarile si/sau modificarile aduse prezentului contract nu sunt valabile
intre partile contractului si in raporturile cu tertii, decat daca rezulta expres din acte
negociate de parti si semnate de reprezentantii legali ai partilor.
I.23.2
Anularea unora dintre prevederile acestui contract nu va inlatura drepturile
si obligatiile partilor ce rezulta din prevederile ramase in vigoare si nu aduce atingere
obligatiilor deja executate de parti.
I.23.3
Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din
cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre
acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
I.23.4
Partile declara ca dispun de toata experienta si cunostintele necesare
incheierii prezentului contract, ca toate prevederile prezentului contract (inclusiv ale
anexelor acestuia) au fost negociate de catre parti, ca prezentul contract este incheiat in
deplina cunostinta de cauza cu privire la efectele acestuia, cunoscand si intelegand pe
deplin toate aspectele legale, tehnice si comerciale legate de incheierea, executarea si
incetarea prezentului contract.

