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in temeiul Ordinului nr.324/27.02.2020 pentru aprobarea Ghidului de finanlare a

Programului de stimulare a innoirii Parcului auto nalion al2020 - 2124,intre

;.
TERMO CALOR CON.FORT SA cu sediul in Pitesti, str. Calea Bucuresti, bl. q4, mezanin, jude!
Arges, cod pogtal tI0L34, telefon 0248222956, inregistrati prin J03/88b/IO.O9.2OL0, cod
fiscal RO27374805,cont IBAN RO48R2BR00000600L2867452, deschis la Raiffeisen
Bank,reprezentatS legal prin dl. lulian Richiteanu -dirctorgeneral, in calitate deAchizitor, pe
de o parte.

gi

RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L., cu sediu in Bucuregti, Str. Preciziei nr. 3G, Cladirea

A, Parter, Camera APL0, sector 6, numbr de inregistrare Registrul ComerluluiJa0/5566/2001,
cod fiscal RO139431L0, cont RO62TRE27005069XXX000989, Trezoreria A.T.C.P., prin
imputernicit DAPEROM GRUP AUTO SRL, cu sediulin Jud. Arges, loc. Pitesti, Str. Tg. din Vale,

nr. 34, numdr de inregistrare Registrul Comerlului i03/886/t995, cod fiscal RO 7792870,
reprezentati legal prin dl. Radu Schiaucu, in calitate de Furnizor, pe de altd parte

2. Definilii
2.tin prezentul contract urmdtoriitermeni vor fi interpretali astfel:
a'.contract - reprezintd prezentul contract gi toate Anexele sale;
b.Achizitor gi Furnizor - pSrlile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul
contracU
c.prelul controctului - prelul plStibil Furnizorului de citre Achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integralS gi corespunzitoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d.produse = echipamentele, maginile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract, pe care Furnizorul se obligS, prin contract, si le furnizeze Achizitorului;
e.servicii - servicii aferente livririi produselor, respectiv activitSli legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcliune, asistenla
tehnicS in perioada de garanlie, gi orice alte asemenea obligalii care revin Furnizorului
conform garantiei comerciale a produselor gi a prezentului contract;
f . origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci
c6nd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majori gi esenlia15 a componentelor
rezulti un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de
bazd, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor gi serviciilor
poate fi distincti de nationa1itatea Furnizorului;
g.destinalie finald - locul unde Furnizorul are obligalia de a furniza produsele;
h.forgo maiord - un eveniment mai presus de controlul pirlilor, care nu se datoreazi gregelii
sari vinei acestora, care nu putea fi previzut la momentulincheierii contractului gi care face
imposibil5 executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
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evenimente: r;zboaie, revolutii, greve, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale,

restriclii apirute ca urmare a unei carantine, embargou, grevi enumerarea nefiind exhaustivi

ci enunliativ5. Nu este considerat forli majori un eveniment asemenea celor de mai sus care,

firb a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din pirti;
i. zi - zi calendaristicl; an - 365 de zile;

j. documente AFM - documentele necesare inscrierii proprietaru-lui la Producdtorul Validat
- Furnizorul, c6t gi Documentele necesare completSrii dosarului: RABLA la ProducStorul

Validat in conformitate cu Programul de stimulare a innoirii Parcului Auto National conform
Ordinului nr.324127.O2.2O2O pentru aprobarea Ghidului de Finantare"a Programului de

stimulare a innoirii Parcului Auto Nalional 2020 -2024, cu toate modific5rile 5i completirile
ulterioare:

a) Documentele necesare inscrierii proprietarului la Producitorul Validat - Furnizorul -

conform Ghid in functie de subsectiunea in care se incadreazS.

b) Documentele necesare completirii dosarului RABLA la Producitorul Validat (NUMAI

DUPA primirea, de catre Achizitor, de la Furnizor, a Notei de inscriere in stare ,,validata la

identificare")

1. certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, in copie legalizata
2. certificatul de radiere a autovehiculului uzat, in original.

' 
k. AFM - Administralia Fondului de Mediu
l. Store contractota (a Notei de inscriere / - situalia in care sunt indeplinite urmStoarele
condilii:

se introduc in sistemul PSIPAN documentele de la punctul 2.1 litera j) subpunctul b)

- se introducin sistemul PSIPAN numSrul gi data contractului semnat de ambele pirti
gi

- autovehiculul uzat este declarat valid de citre autoritSlile implicate in procesul de

validare (inclusiv AFM, Politie)
se predi Furnizorului un exemplar original al <Contractului de finantare>r(conform

Ghid) semnat de benefitiarul persoani juridicd,
- se incheie Procesul verbal de predare-primire a autovehiculului achizilionat in cadrul

Programului de stimulare a innoirii Parcului auto nalional 2020-2024, respect6nd
. prevederile Ghidului.

S.lnterpretare
3.Lin prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singularvor
include forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul"zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintb zile calendaristice dacd nu se

specifici in mod diferit.

4. pbtiectut gi prelu I contructul ui
. 4.L Dupi completarea dosarului RABLA de cdtre Achizitor, cu condilia ca Nota de ?nscriere

emisi de cdtre AFM sd fie in stare contractati, Furnizorul se obligi si transmiti proprietatea,
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si predea gi si livreze produsul/produsele prevdzute in OfertS, in termenele gi ?n condiliile
ofertate, in conformitate cu obligatriile asumate prin prezentul contract.
4.2 Achizitorul se obligi si ?nm6neze/ transmiti Furnizorului documentele menlionate la

punctul 2.1 litera k) subpunctul a) necesare emiterii Notei de inscriere in termen de 5 zile de
la data semnarii contractului de ambele parti, dar cu cel putin 20 zile inainte de incheierea
Programului Rabla pentru anul 2020, Dacd Achizitorul nu transmite aceste documente
Furnizorului atunci Achizitorul se obliga sa plateasca produsele integral din bugetul propriu.
4.3 Achizitorul se obligd sb achizitioneze (sd cumpere), si preia.produsul/produsele gi si
pl5teascd Furnizorului prelul convenit pentru achizilia acestora. :
4.4 Prelul total de.comercializare convenit de pdrli pentru furnizarea/ achizilia celor 2
autoturisme Dacia Duster SL Blue Line blue dci 115 CP 4wd este de t94485,34lei cu TVA
inclus, din care L3000 lei cu TVA inclus reprezinti finanlarea din Fondul de Mediu pentru un
numir de 2 prime de casare, diferenla de platd in valoare de 181485,34 lei cu TVA inclus
urmind a fi achitatd de Achizitor din bugetul autoritdlii contractante, prin OP, in contul de
trezorerie al Furnizorului, in maxim 30 de zile de la emiterea facturilor.

5. Duruta controctului
5.1 Durata contractului este de 30zile/luni de la semnarea de citre Pirti.

6'. Executo rea co ntra ctu I u i
6.1 Executarea contractului este conditionati de depunerea Achizitorului la Furnizor a

documentelor de la punctul 2.1- litera j), de emiterea Notei de inscriere de citre AFM in original
gi de semnarea contractului. In cazul in care Achizitorul nu transmite Furnizorului documentele
prevazute la punctul 2.1- litera j)siastfelnota de inscriere nu se va emite, Achizitorulva achita
integral produsele, din bugetul propriu.

7. Documentele controctului
7. 1 Documentele contractu lui sunt:

- Cererea de Oferte;
- Oferta financiari 9i tehnic6;
- documentele AFM de la punctul2.7litera j);

8. Ohli gagii Ie F u rn izo ru I ui
Q.l Furnizorulse angajeazi si execute, cu bunS-credint5, obligaliile previzute la clauza 4.l-.cu
privire la produsul/produsele. Furnizorul garanteazd Achizitorul cd produsul/produsele pot fi
vdndute libere de sarcini.

Nr.

crt.
DENUMIRE ARTICOL

Cantitate
(buc6!i)

Valoare
unitari lei
fSrd TVA

T DACIA DUSTER SL BLUELINE blue dci 4WD 2 8L716,53
Total leifird TVA 163433,06

Valoare leiTVA 3!052,28
TOTAL leicu TVA 194485,34
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8.2 Dupi completarea dosarului Rabla de citre Achizitor, Furnizorul se obligi si furnizeze
cele produsul/produsele la calitatea, standardele, specificaliile, performanlele prezentate in
OfertS.

8.3 Furnizorul se obligi sE livreze produsul/produsele in termen de maxim L0 zile de la data
completirii dosarului Rabla de cdtre Achizitor conform punctului 2.1 litera j) subpunctul a) si

b) si in conditiile din OfertS, cu condilia ca Nota de inscriere emisa de cdtre AFM si fie in stare
contractatS, cu cel putin 20 zile inainte de incheierea Programului Rabla pentru anul 2020.
8.4 Furnizorul se obligi s5 despigubeasci Achizitorulimpotriva or-iciror:
i) reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezulti din incSlcarea unof drepturi de proprietate

intelectualS (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate dS echipamentele,
materialele, instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in legbturd cu produsul/produsele
achizitionate, gi

ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturS, aferente, cu exceplia situalieiin
care o astfel de incSlcare rezulti din respectarea ofertei inaintate de Furnizor .

8.5 Furnizorul se obligi si respecte prevederile Ordinului nr. 324127.02.2020 pentru
aprobarea Ghidului de Finantare a Programului de stimulare a innoirii ParculuiAuto Nalional
2020 - 2024, cu toate modificSrile 5i completdrile ulterioare.

9. Obl igalii le Ach izito ru I u i
9.1 Achizitorul se obligd si inm6neze/transmiti Furnizorului documentele menlionate la
punctul 2.1 litera k) subpunctul a) necesare emiterii Notei de ?nscriere. Daci Achizitorul nu
transmite aceste documente Furnizorului, Achizitorul se obliga sa plateasca produsele integral
din bugetul propriu.
9.2 Achizitorul se obligd s5 indeplineasci toate obligaliile ce-i revin gi sd pund la dispozilia
furnizorului documentele AFM necesare (in conformitate cu prevederile Ordinului nr.
324127.02.2020 pentru aprobarea Ghidului de finanlare a Programului de stimulare a innoirii
Parcului auto nation al2020 - 2024).

9,3 Achizitorulse obligi si puni la dispozilia Furnizoruluidocumentele de la punctul 2.1 litera
j subpunctul b) dupi data emiterii de citre Furnizor a Notei de inscriere, in termen de 90 de
zile de la data emiterii, dar nu mai tarziu de L5.t2.2020.
9.4 Achizitorul se obligi s5 achizitioneze (sb cumpere), si receplioneze gi sd pl5teascd prelul
convenit de pbrti pentru produsul/produsele in termenele gi condiliile stabilite in prezentul
contract.
9.5 Achizitorul se obligd sd plSteasci cele 2 autoturisme Dacia Duster, in lei, prin Ordin de
Platd, in contul de trezorerie al Furnizorului, in maximum 30 de zile calendaristice de la

emiterea facturilor.
9.6 in cazul in care Nota de inscriere emisd de citre AFM nu este in stare contractata gi/sau

Achizitorul nu va primi validarea celor 2 prime de casare, Furnizorul va livra Achizitorului
toate produsele iarAchizitorulva achita integraldin bugetul propriu produsele pentru care nu

a primit validarea primelor de casare.

9.7.in cazul invalidSrii de citre AFM a Notei/Notelor deinscriere imprimate de Furnizor, din
cauza unor erori de inscrisuri, Achizitorul se obligd ca, in termen de maxim 5 zile de la data la
c_are a fost informat de citre Furnizor, sd puni la dispozilia acestuia documentele justificative
necesare remedierii corecliilor.

tO? Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obligoliilor
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L0.1in cazulin care, din vina sa exclusivS, Furnizorul nu reu$e$te s5-giindeplineascb obligaliile
asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe ca penalitati, o sumd

echivalentS cu o cotd procentual5 din pretul produselor nelivrate, calculati prin aplicarea
procentului dobAnzii legale penalizatoare la valoarea obligatiei neonorate, pAnb la

indeplinirea efectivi a obligatiilor.
10.2 in cazul in care Achizitorul nu onoreazS facturile in termenul previzut la punctul 4.4,

atunci acesta are obligatia de a pl5ti, ca penalitdli, o sumd echivalenti cu o coti procentualS

din plata neefectuatS, calculatd prin aplicarea procentului dob6nzii legale penalizatoare la

valoarea neachitatS, pAnE la indeplinirea efectivS a obligaliilor.
10.3 Nerespectarea.obligaliilor asumate prin prezentul contract de citre.una dintre pdrli, in
mod culpabil gi repetat, di dreptul pirlii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi

de a pretinde plata de daune-interese.
10.4 Achizitorul igi rezervi dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisi adresati
Furnizorului, fSrb nici o compensalie, daci acesta din urmi db faliment, cu condilia ca aceasti
anulare si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la acliune sau despigubire pentru Furnizor.

in acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzbtoare pentru partea

din contract indepliniti p6nd la data denuntSrii unilaterale a contractului.

1,1. Receplie, inspeclii gi teste
11.1- Achizitorul sau reprezentantul siu are dreptul de a inspecta gi/sau testa produsele pentru
a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
11-.2Inspectiile gitestele din cadrul receptieifinale (calitative)se vorface la destinatia finalS a
produselor, respectiv depozitul Furnizorului din localitatea Pitesti gi va consta in:

a) receplia cantitativi presupune identificarea fizici a echipamentelor gi verificarea

subansamblelor componente dacd sunt identice cu cele specificate in OfertS;
b) receptia calitativd presupune verificarea functionirii echipamentelor in parametrii

indicali de documentalia aferenti gi se va face pe loc la momentul efectuirii receptiei, la

depozitul Furnizorului din localitatea Pitesti de citre reprezentantii Achizitorului qi ai

Furnizorului, conform prevederilor din caietul de sarcini.
c) recep!ia cantitativi gi calitativd se va finaliza cu incheierea procesului-verbal de

receptie.
L1.3 Dacd vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor,
Achizitorul are dreptul si il resping5, iar Furnizorul are obligatia, firi a modifica pretul

contractului:
a) de a inlocui produsele refuzate, numai in cazulin care nu existi solutie tehnici de reparatie
(de aducere la conformitate); sau

b) de a face toate modificdrile necesare pentru ca produsele si corespundi specificatiilor lor
tehnice.
11.4 Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa gi daci este necesar de a respinge, nu va fi
limitat sau am6nat datoritS faptului ci produsele au fost inspectate gi testate de Furnizor, cu

sau firi participarea unui reprezentant alAchizitorului, anterior livrSrii acestora la destinatia

finalS.

J.1.5 Prevederile clauzelor 1.L.t - 11.4 nu il vor absolvi pe Furnizor de obligatia asumdrii

laranliilor sau de alte obligalii prevSzute in contract.
11-.6 Afectarea integritetii echipamentelor sau subansamblelor din vina Achizitorului, prin

ddformiri mecanice, distrugere partialS, inundare, ardere, strivire, duce la pierderea garantiei

acordate.
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L2. Livrareo gi documentele core insolesc produsele

12.1 Dupi completarea dosarului Rabla de cdtre Achizitor, cu condilia ca Nota de inscriere

emisa de citre AFM si fie in stare contractati, Furnizorul are obliga{ia de a livra gi Achizitorul
are obligalia de a recepliona produsul/produsele de la depozitul Furnizorului din localitatea

Pitesti, respect6nd termenul de livrare convenit.
L2,2La expedierea produsului/ produselor, Furnizorul are obligalia de a comunica, in scris,

atat Achizitorului, cAt gi, dupd caz, societetrii de asigurdri, datqle de expediere, numirul
contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incircare gi-jlocul de desc5rcare.

12.3 Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care insolesc pro-dusul/ produsele:

a) facturile fiscale;
b) certificatele de conformitate;
c) figele de intretinere;
d) carnetele de garanlie;
e) manualele de utilizare;
f) cirfile de identitate.

L2.4 Certificarea de citre Achizitor a faptului ci produsul/ produsele au fost livrate partial sau

total se face dupi receplie, prin semnarea de primire de citre comisia de receplie a
procesului-verbal de receptie.
12.5 Livrarea produselor se considerd incheiatS in momentul ln care sunt indeplinite
prevederile clauzelor privind receptia produselor.

L3. Asigurdri
13.1 Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contractimpotriva
pierderii sau deterioririi neprevdzute la fabricare, transport, depozitare gi livrare, in funclie
de termenul comercial de livrare convenit.

L4. Servicii
1.4.IPe lSngi furnizarea efectivS a produselor, Furnizorul are obligatia de a presta gi serviciile

accesorii furnizirii produselor, respectiv transportul la depozitul Furnizorului din localitatea

Pitesti, fbri a modifica pretul contractului.
14.2. Furnizorul are obligalia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenit5, cu

condilia ca aceste servicii si nu elibereze Furnizorul de nici o obligatie de garantie asumatd
prin contract.

L5. Periodda de goranlie acordatd produselor
L5.1 Furnizorul are obligalia de a garanta cd produsul/ produsele furnizate prin contractsunt
noi, nefolosite, de ultimi generatie giincorporeazi toate imbundtdtirile recente in proiectare
gi structura materialelor. De asemenea, Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsul/
produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului,
materialelor sau manoperei (cu exceplia cazului cdnd proiectul gi/sau materialul e cerut in
mod expres de citre Achizitor) sau oricirei alte actiuni sau omisiuni a Furnizorului gi ci
acestea vor functiona in conditii normale de functionare.
i5.2 Perioada de garantie acordati produselor de citre Furnizor este de 36 de luniin limita a

100000 km. Perioada de garantie acordatd la perforarea caroseriei prin coroziune este de 6
arfi gi pentru defectele devopsea de 3ani. Perioadele de garantie acordate produselorincep
cu data receptiei efectuate dupd livrarea gi instalarea acestora la destinatia final;.
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15.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, in scris, orice plAngere sau

reclamatie ce apare in conformitate cu aceasti garantie.

15.4 La primirea unei astfel de notificiri, dacb defectiunea face obiectul garantiei, lucririle de

reparalii gi inlocuirea pieselor defecte este gratuit5, Furnizorul av6nd obligalia de a remedia

defecliunea sau de a inlocui produsul (dacb nu existi solulie tehnicd de reparatie)in perioada

convenitS, fird costuri suplimentarea pentru Achizitor.
L5.5 Daci Furnizorul, dupi ce a fost ingtiintat, nu reugegte sb remedieze defectul in perioada

convenitS, Achizitorul are dreptul de a lua mdsuri de reme{iere pe riscul gi spezele

Furnizorului gi fSri a aduce nici un prejudiciu oriciror alte drepturi p€ care Achizitorul le poate

avea fald de Furnizor prin contract. .,

15.6 Constatarea defectiunilor se va efectua la sediul reparatorilor autorizati ai Furnizorului
in prezenta delegatului autorizat al Achizitorului.

L6, Aj u sto re a p relu I u i co ntro ctu I ui
16,1 Pentru produsele livrate gi pentru serviciile prestate, pl5lile datorate de Achizitor citre
Furnizor sunt cele declarate in propunerea financiar5, anexS la contract.
16.2 Prelul contractului este ferm gi nemodificabil pe toati durata de derulare a contractului.

77. Amendomente
17.1 P5fiile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul aparitiei unor
circumstanle care lezeazi interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi
previzute la data incheierii contractului.

t8. intd rzi e ri in in d e p t i n i re o co ntra ctul ui

- L8.L Furnizorul are obligalia de a indeplini contractul de furnizare in perioada convenit5,
respectiv termenul de livrare.
18.2 Daci pe parcursulindeplinirii contractului, Furnizorul nu respecti termenul de livrare sau

de prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica Achizitorul cu cel putin 5 zile inainte.
Modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate prin termenul de livrare se face cu

acordul pErtilor, prin act adilional.
\v L8.3 in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare,
' orice intArziere in indeplinirea"contractului dd dreptul Achizitorului de a solicita penalitStri

Furnizorului.

L9, Cesiuneo
19.1 Este permisi doar cesiunea creanlelor niscute din acest contract, obligaliile ndscute

rSm6n6nd in sarcina pirlilor contractante, astfel cum au fost stipulate gi asumate inilial.

20, Forla majord
20.1 Forta majori este constatatS de o autoritate competent6.
20.2 Forla majori exonereazi pbrlile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toati perioada in care aceasta actioneazi.
2O.3 indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a forlei majore, dar fdri
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrtilor p6nd la aparitia acesteia.
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20.4 Partea contractanti care invocd forta majord are obligalia de a notifica celeilalte pirti,
imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi si ia orice misuri care ii stau la dispozitie in

vederea limitirii consecintelor.
20.5 Dacd forta majori actioneazi sau se estimeazd cb va actiona o perioadd mai mare de L5

zile, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte pirti incetarea de plin drept a

prezentului contract, firi ca vreuna din pdrli si poati pretinde celeilalte daune-interese.

2L. So I ulion a rea I itigi i lor
2L.t Achizitorul pi Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezdlva pe cale amiabilS, prin

tratative directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intreLei in cadrul sau in
legituri cu indeplinirea contractului.
2L.2Dac6, dupi 5 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul gi Furnizorul nu reugesc

sd rezolve in mod amiabil o divergenti contractual5, fiecare poate solicita ca disputa si se

solutioneze de cdtre instantele judecdtoregti competente din Romdnia.

22. Limbo cdre guverneqzd controctul
22.1 Limba care guverneazi contractul este limba rom6n5.

23. Comunicdri
23.1 Orice comunicare intre p5rti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si
fie transmisS in scris. Orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii
c6t giin momentul primirii.
23.2 Comunicirile intre pirti se pot face gi prin telefon, fax sau e-mail cu conditria confirmirii
in scris a primirii comunicdrii.

24 Legea aplicabild contractului
24.L Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

25 Clauza Anticoruptie
25.1 In cadrul prezentului Contract, Achizitorul se angajeazi ;i garanteazi c5 respectS gi va

respecta pe intreaga durati a acestui acord toate legile gi reglementirile rom6ne si franceze
aplicabile privind coruplia gi traficul de influenla, precum ;i orice legi sau reglementiri
relevante aplicabile oricireia dintre pdrli (,,Legea/legile anticorup!ie").
25.2|n cadrul prezentului Contract, Achizitorul va determina directorii sii, agenfii, principalii
aclionari care delin, direct sau indirect,25% sau mai mult din capitalul social sau drepturile de
vot, angajalii, precum ;i orice ter! care aclioneazi in numele acestuia (,,Persoane asociate"),
pentru a se conforma obligaliilor menlionate mai sus. in acest scop Achizitorul se angajeazi
s6-i determine pe terlii care aclioneazi in numele siu pentru aplicarea/realizarea prezentului
Contract sd asigure, contractual, respectarea acelora;i obligalii din prezentul Contract.
25.3 in eventualitatea nerespectdrii de citre Achizitorul a dispoziliilor prezentului articol,
acesta va implementa, pe propria cheltuialS, mbsuri suficiente de coreclie.
25.4 Prezentul articol este considerat o condilie esenlialS a prezentului Contract.
25.5 Pdrlile sunt de acord ci Beneficiarul/ii poate/pot, pe propria cheltuialS, pe intreaga
duratS a Contractului sd auditeze, de c6te ori este necesar, modulin care Achizitorul respecta
prevederile prezentului articol. Acest audit va fi realizat de citre o societate externS,
de*semnatd de Furnizor.
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25.6 in scopul efectuarii auditului, Achizitorul se angajeazi si coopereze pe deplin, firi
rezervare ;i cu bund credin!5, inclusiv prin acordarea accesului firmei externe numitb de

Furnizor, la toate documentele, instrumentele, resursele gi angajalii ce vor supusi/supuse
auditului (acest audit fiind limitat la respectarea dispoziliilor prezentului articol).
25.7 in cazul in care din raportul de audit rezulti nerespectarea de citre Achizitor a

dispozitiilor prezentului articol, Furnizorul poate rezilia sau suspenda Contractul sau poate

solicita ca Achizitorul sb pund in aplicare, pe propria cheltuialS, in termen de 30 de zile de la
data livririi raportului de audit, un plan de misuri care si conlini rlisuri corective suficiente.
25.8 in plus, Achizitorul se angajeazi si furnizeze, la prima solicitare a Furnizorului orice
informalii solicitate.de acesta cu privire la respectarea prezentului articol gi sd informeze
Furnizorul cu privire la orice incSlcare sau suspectare a unei incalcari, de cltre ea ins5gi sau o

Persoani asociata, a unei legi anticorupliein ceea ce priveste derularea prezentuluiContract.
25.9 in cazul unei incilciri a dispoziliilor de mai sus, Furnizorul poate suspenda sau rezilia

automat prezentul Contract, dupi cum considerd de cuviinld, fdri a fi obligat sd fi solicitat
anterior Achizitorului sb implementeze mdsuri corective.
25.10 Furnizorul va notifica Achizitorul cu privire la reziliere sau suspendare prin scrisoare

recomandati cu confirmare de primire. incetarea/rezilierea sau suspendarea se va produce
firi intervenlia instantei, de drept, cu efect imediat de la data inscrisi pe confirmarea de
primire ca fiind data livr5rii notificirii, fSrb ca Furnizorul si datoreze Achizitorului vreo
despigubire ;i firi afectarea dreptului Beneficiarului de a solicita plata unor eventuale daune
interese.

27. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

27.1 ,,Dale Personale" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau

identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct
sau indirect, in specialprin referire la un element de identificare, cum arfiun nume, un numar
de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente
specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturare sau

sociale.

27.2.|n cazulin care Partiletransmitsau pun la dispozitia celeilalte Partiorice Date Personale,

acestea se obliga sa proceseze respectivele Date Personale in conformitate cu legislatia in
vigoare si aplicabila, inclusiv cu Regulamentul UE privind protectia persoanelor fizice in ceea

ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulalie a acestor date
("Regulamentul UE 2016/679"), orice norme, regulamente, ordine si standarde, astfel cum

acestea pot fi modificate periodic.
27.3. Partile declara si se obliga sa ia toate masurile de precautie rezonabile pentru a asigura

securitatea si prevenirea oricaror distrugeri, pierderi, modificari, dezvaluiri, achizitii sau

accesari ilegale sau neautorizate cu privire la Datele Personale. Cu toate acestea, in cazul in
care Datele Personale furnizate de catre Parti au fost accesate sau obtinute de o persoana

neautorizata, Partile vor notifica imediat cealalta Parte cu privire la un astfel de incident si vor
coopera in vederea luarii oricaror masuri considerate necesare pentru atenuarea oricarei
pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat.
27.4.Partile vor lua toate masurile rezonabile si necesare pentru a asigura ca toti angajatii,
dgentii, partenerii si subcontractantii acestora respecta aceaste clauze ori de cate ori
prelucreaza orice Date Personale ca parte a acestui contract.
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pdrlile au incheiat azi ffh$l|:.!fll9rr"r"ntut contract in doui exemptare, cate unut
pentru fiecare parte.
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