CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE
Nr. ………… din data de ……………
I. Părţile contractante
În temeiul Legii nr. 98 din 2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse
Între,
INSTITUTUL NAȚIONAL DE ENDOCRINOLOGIE „C.I. PARHON”, in continuare “I.N.E.
„C.I. PARHON””, adresa B-ul Aviatorilor nr. 34-38, sector 1, Bucuresti, telefon 021 317 20 41, fax :
021 317 06 07, cod fiscal 4505367, cont RO18TREZ7015041XXX000403 deschis la Trezorerie
Sector 1, reprezentată legal prin Manager, Dr. Alexandru VELICU, în calitate de ACHIZITOR, pe
de o parte,
şi
SC........................, persoana juridica romana, cu sediul in ..............., Strada .................. nr. ...............,
judet ....................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ........................., cod unic de
inregistrare ................., cont deschis la Trezoreria ...................... nr. .....................................,
reprezentat legal prin .................., ............................., în calitate de FURNIZOR, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi furnizor - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse – produsele/materialele care fac obiectul prezentului contract și al acorduluu-cadru
din care acesta rezulta și în legătură cu care furnizorul se obligă să ducă la îndeplinire
obligațiile ce îi revin;
e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea, nefiind exhaustivă, ci
enuntiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile ;
l. act adiţional - document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de furnizare;
m. despăgubire - suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către
instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca despăgubire plătibilă părţii
prejudiciate, în urma încălcării contractului de furnizare de către cealaltă parte;
n. penalitate de întârziere - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din
părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;
o. dobândă penalizatoare - dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru
neîndeplinirea obligaţiei respective la scadenţă, în conformitate cu prevederile art.8 din Legea
nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a
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unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi
autorităţi contractante;
3. Interpretare
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică in mod diferit.
3.3. Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative
subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.4. Cu excepţia cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai la ceea ce este
expres prevăzut prin clauzele sale, ci şi la toate urmările pe care legea, obiceiul sau echitatea le dă
obligaţiei respective, după natura sa.
4. Obiectul principal al contractului
4.1. Furnizorul se obligă să livreze ……………………….., cu specificațiile tehnice menționate în
Anexele la prezentul Contract, Respectiv Caietul de Sarcini și Propunerea Tehnică a furnizorului, ca
urmare a aplicării procedurii de achiziţie publică Negociere fara publicare a unui anunt de participare,
conform Legii nr.98/2016.
5. Preţul contractului
5.1 Valoarea totală a furnizărilor descrise la Cap. 4. din prezentul contract este de …………….. lei
fără T.V.A., respectiv ………….. lei cu T.V.A. inclus.
5.2. Plata se face pe baza facturii emise de catre furnizor, avand raportul de activitate anexat.
5.3. Preţul contractului este ferm şi nu se ajusteaza pe toată perioada derulării contractului.
5.4. Plata se va efectua pe baza facturii emise de furnizor.
5.5. Achizitorul va achita contravaloarea produselor furnizate în termenul convenit, respectiv 60 de
zile calendaristice de la data primirii facturii.
5.6. Valoarea contractului cuprinde toate costurile cu resursele umane, transport, utilizare diverse
echipamente, aplicatiile informatice, orice alte operatiuni logistice efectuate în legătură cu obiectul
contractului și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și produsele menţionate la Cap. 4. din
prezentul contract etc.
6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract subsecvent este de 3 luni, intrand în vigoare la data de
………………….. și incetând la data de ……………….
7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, in cunatum de 10%,
respectiv …………………. lei, in termen de max 5 zile de la semnarea prezentului contract. Garanţia
de bună execuţie a contractului se poate constitui prin virament bancar in contul:
RO98TREZ7015005XXX000181 deschis la Trezoreria Sectorului 1, sau printr-un instrument de
garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta
in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus prin transmitere/depunere la sediul
autoritatii contractante inainte de intrarea in executare a contractului. Garantia trebuie sa fie
irevocabila. In cazul constituirii sub forma unei Scrisori de garanţie bancară, dovada constituirii se
va face prin transmiterea acesteia in original la sediul autoritatii contractante.
7.2 Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a
contractului numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
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7.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra
garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând
totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
7.4 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi mai mare cu 14 zile decat perioada de
valabilitate a contractului. La implinirea acestui termen, autoritatea contractanta se obliga sa restituie
scrisoarea bancara de garantie de buna executie.
7.5 Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
1. Referat de necesitate .........
2. Caietul de sarcini ................
3. Garantia de buna executie
4. Propunerea tehnica si financiara
8.2. Documentele mentionate la art. 7.1. de mai sus fac parte integranta din prezentul contract.
9. Obligaţiile principale ale furnizorului
9.1. Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat;
9.2. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor. Totodată este răspunzător de
siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de furnizare utilizate
9.3. Furnizorul are obligaţia de a notifica prompt, fara a depasi un termen de 24 ore, beneficiarul
despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de acesta pe durata executării
contractului.
9.4. Furnizorul obliga prin contract să asigure păstrarea confidenţialităţii în legătură cu activităţile
beneficiarului, precum si a datelor/informatiilor în posesia cărora va intra pe parcursul derularii
prezentului contract, sub sanctiunea platii de daune – interese egale cu valoarea prejudiciului creat.
9.5. Furnizorul se obligă să încunoştiinţeze beneficiarul despre producerea oricărui eveniment în
legatura cu si in timpul executării prezentului contract, in termen de 2 de ore de la data producerii
acestuia.
9.6. Furnizorul se obligă să solicite toate informatiile de care are nevoie in vederea derularii, in mod
corespunzator, a prezentului contract.
9.7.Furnizorul se obligă să remedieze obiectiunile privind modul de furnizare a serviciilor in termen de
12 de ore de la data semnalarii acestora (obiectiunilor).
9.8. Furnizorul se obliga sa remedieze neregulile constatate în termenul/termenele stabilite.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor furnizate, conform Cap. 5, art. 5.5. din
prezentul Contract.
10.2. Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenele stabilite
10.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care
acesta la consideră necesare pentru îndeplinirea contractului sau pe care furnizorul le solicita.
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11. Riscuri
11.1. Contractul poate fi modificat fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când
modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale, în condițiile art. 221 din Legea nr.
98/2016.
11.2. Prin introducerea unor cerințe minime în documentele achiziției de natură să conducă la
selectarea unui operator economic care deține capacitatea necesară pentru aducerea la îndeplinire a
obiectului contractului se minimizează astfel riscul de neîndeplinire sau îndeplinire defectuoasă a
contractului.
11.3. Cerințele minime impuse în acest sens nu sunt de natură a crea bariere nejustificate în accederea
operatorilor economici la câștigarea contractului de achiziție limitându-se la cele necesare și suficiente
pentru acoperirea riscurilor și selectarea unui operator ce deține capabilitatea de a executa contractul
prin prisma obiectivului asupra căruia se intervine și a dificultăților generate de obiectul acestuia,
respectând cerințele impuse de către legiuitor pentru tipul de procedura ales.
11.4. Gestionarea riscurilor în perioada de derulare a contractului urmează a fi efectuată prin urmărirea
permanentă a calității produselor furnizate prin personalul de specialitate al ofertantului, precum și
prin intermediul personalului de specialitate din cadrul autorității contractante.
11.5. Pe parcursul derulării contractului, pot apărea și riscurile reglementate de codul civil, atunci când
devin incidente riscuri contractuale generate de situațiile, în care, din cauze neimputabile părților,
contractul nu poate fi executat, gestionarea acestor riscuri fiind acoperită prin clauze contractuale
stipulate la nivelul draftului de contract.
11.6. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile
asumate prin contract, achizitorul a introdus clauze contractuale privind aplicarea de penalități și/sau
rezilierea contractului de achiziție publică.
12. Alocarea riscurilor și măsuri de gestionare
12.1. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca
această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru
executant. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea
din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.
12.2. Ca o măsură de gestionare a eventualelor riscuri implicate de derularea contractului, furnizorul
va fi obligat să constituie garanția de bună execuție a contractului de achiziție publică, prin virament
bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o
societate de asigurări, în cuantum de 10% din valoarea contractată.
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior
emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul va notifica acest lucru furnizorului,
precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.
13. Modul de alocare a riscurilor în cadrul contractului
13.1. Modificarea contractului de achiziție publică prin acte adiționale reprezintă cel mai frecvent risc.
Aceasta rezultă din slaba monitorizare a derulării contractului datorată lipsei personalului calificat de
la nivelul autorității contractante.
Măsura de gestionare a acestui risc în desfășurarea contractului ce urmează a se atribui poate fi
realizată prin următoarele acțiuni:
1. redactarea și personalizarea clauzelor contractuale care să conțină și să identifice clar situațiile
în care pot fi încheiate actele adiționale respectiv:
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a. se pot încheia acte adiționale doar referitor la prelungirea perioadei de valabilitate a
contractului, dar fără modificarea duratei de furnizare/livrare a produselor declarată de
ofertant în cadrul procedurii de atribuire.
b. se pot încheia acte adiționale numai în situațiile de apariție a unor modificări
legislative.
14. Modalitatea de implementare a contractului
14.1. Orice modificare a contractului se face numai în scris, cu acordul părților contractante, prin act
adițional, cu respectarea dispozițiilor înscrise în art. 221 din Legea nr. 98/2016.
14.2. Partea care solicită modificări contractuale are obligația de a notifica cealaltă parte, în scris, în
termen de maxim 5 zile de la data la care a intervenit situația care conduce la modificarea
contractului.
14.3. Pentru calcularea prețului aferent modificărilor nesubstanțiale se va/vor utiliza prețul/prețurile
unitare din cadrul propunerii financiare inițiale.
14.4. Achizitorul poate modifica contractul în sensul renunțării parțiale la executarea contractului, cu
condiția notificării contractantului cu minim 15 zile înainte de data renunțării.
14.5. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele
comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
14.6. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act
adițional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
14.7. Orice modificare a contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decât în cazurile și condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 se realizează prin organizarea
unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi. În situația nerespectării
acestor dispoziții, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție
publică inițial.
14.8. În situația măririi prețului contractului, autoritatea contractantă va încheia, din motive de
angajament legal, act adițional cu contractantul.
15. Obligatii comune
15.1. Partile isi asuma respectarea prevederilor legale, aflate si/sau intrate in vigoare, privind
prelucrarea datelor, pe intreaga perioada a derularii prezentului contract.
15.2. Fără a aduce atingere angajamentelor asumate de către furnizor, acesta se angajează de asemenea
ca orice informaţie si date transmise de catre achizitor, si aflate în posesia, custodia sau controlul său,
vor fi folosite în exclusivitate în scopul executării obligaţiilor rezultate din prezentul contract. In acest
sens, achizitorul se obliga ca introducerea datelor in platforma sa se faca cu respectarea prevederilor
legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, medical, economic, statistic, date privind
activitate profesionala.
16. Clauza de confidentialitate
16.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor si documentelor pe care le detin ca urmare
a executarii clauzelor prezentului contract. Acesta clauza este valabila si dupa incetarea prezentului
contract.
17. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
17.1. În cazul în care furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească in mod corespunzator obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a solicita plata plata unor penalităţi in cuantum
de 0,01% din valoarea totala a contractului, pe zi de întârziere. Penalitatile de intarziere se vor percepe

Page 5 of 9

de catre achizitor pana la data la care furnizorul isi indeplineste in mod corespunzator obligatiile
contractuale asumate.
17.2. În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţia de plată, potrivit dispoziţiilor art. 5.5. din
prezentul contract, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti o dobanda penalizatoare, conform
prevederilor art.8 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între
aceştia şi autorităţi contractante. Cuantumul dobanzii penalizatoare nu va depasi valoarea debitului
restant.
17.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat (maxim de 3 ori), dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi
de a pretinde plata de daune-interese egale cu valoarea prejudiciului creat.
18. Finalizare, întârzieri, sistare, reziliere
18.1. Produsele furnizate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută a fi
terminată într-o perioadă stabilită prin prezentul contract, trebuie finalizate în termenul convenit de
părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
18.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenii de furnizare stabiliţi
în prezentul contract, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util achizitorului.
Modificarea termenelor de furnizare asumate prin prezentul contract se face cu acordul părţilor, prin
act adiţional.
19. Recepţie şi verificări
19.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizare al produselor, avand dreptul de a
semnala obiectiuni ori de cate ori este necesar.
19.2. În cazul în care Achizitorul constată că produsele nu sunt livrate în mod corespunzător, se va
încheia un proces – verbal în acest sens. Într-o atare situaţie, furnizorul va livra produsele ce fac
obiectul prezentului contract, în mod corespunzător, în termen de cel mult 12 ore de la data încheierii
Procesului - verbal menţionat la anterior, sub sancţiunea plăţii de penalităţi in cuantum de 0,01% din
valoarea totala a contractului, pe zi de întârziere. Penalitatile de intarziere se vor percepe de catre
achizitor pana la data la care furnizorul isi indeplineste in mod corespunzator obligatiile contractuale
asumate.
19.3. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile prezentului contract.
20. Amendamente
20.1. Completarile si modificarile aduse prezentului Contract nu sunt valabile si opozabile intre Parti
decat dacă sunt facute prin act adiţional datat, semnat si stampilat.
21. Forţa majoră
21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, in termen
de 7 zile şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
21.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
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21.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 luna,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1. Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea
contractului.
22.2. Dacă, după 25 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de
către instanţele judecătoreşti competente din Romania.
23. Incetarea/ rezilierea contractului
23.1. Prezentul contract încetează să îşi mai producă efectele in urmatoarele cazuri:
a) la expirarea duratei Contractului, daca nu opereaza prelungirea acestuia (contractului);
b) prin acordul partilor în termenul de valabilitate;
c) în cazul falimentului, dizolvării, radierii sau încetării activităţii furnizorului;
d) în cazurile prevazute la art. 17.3. si art. 21.6. din prezentul contract.
23.2. Prezentul contract încetează şi prin denunţarea unilaterală a Contractului de către achizitor.
Achizitorul este îndreptăţit să denunţe unilateral contractul, când doreşte, în orice moment pe parcursul
derulării contractului, prin înaintarea, către furnizor, a unei notificari scrise privind încetarea
contractului, înainte cu 30 zile, fără ca acesta (achizitorul) să fie obligat la plata vreunei compensaţii,
despăgubiri sau penalităţi.
24. Comunicări
24.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă
în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
(3) Orice notificare adresata de una dintre parti celeilalte parti este valabil indeplinita daca este
transmisa la adresele prevazute la pct. 24.5.
24.2. (1) Comunicările între părţi se pot face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax si/sau
e-mail.
(2) In cazul in care notificarea se face pe cale postala se considera primita de destinatar la data
mentionata de oficiul postal, pe acesta confirmare.
(3) Daca notificarea se face prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa ce a fost
expediata.
24.3. In situatia in care o parte contractanta isi schimba datele de contact si/sau sediul este obligata sa aduca
la cunostinta celeilalte parti noile modificari in termen de 5 zile calendaristice de la data modificari.
24.4. Comunicarile vor fi transmise Părţii în cauză prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.
24.5. Datele de corespondență între părți sunt următoarele:
ACHIZITOR

FURNIZOR

Adresă de
corespondență
Nr. Tel.
E- mail
Fax
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25. Cesiunea
25.1. Nu este permisă cesiunea de către furnizor a creanţelor născute din prezentul contract, a
furnizării produselor și a obligaţiilor, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.
26. Protectia datelor cu caracter personal
26.1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind
protecția datelor cu caracter personal.
26.2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul nr. 679/2016 se aplică
oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le
furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi,
inclusiv dar fără a se limita la:
 capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau
transferul informațiilor personale
 informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de
72 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția
acestuia,
 îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu
Regulamentul 679/2016.
26.3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat,
acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui
acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor
personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal
al contractului.
26.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor
terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părtile vor lua
toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin
această clauză.
27. Limba care guvernează contractul
27.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
28. Legea aplicabilă contractului
28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Prezentul contract se completează cu
legislaţia în vigoare pe durata derulării contractului.
Părţile au înţeles să încheie, astăzi, ....................., prezentul contract în 2 (două) exemplare
originale, unul pentru achizitor şi unul pentru furnizor.
ACHIZITOR,

FURNIZOR,

INSTITUTUL NATIONAL DE
ENDOCRINOLOGIE “C.I. PARHON”
MANAGER,
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Dr. ALEXANDRU VELICU

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Vizat juridic,
Viza CFPP
Birou Achizitii Publice, Contractare
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