CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU
Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău

CONTRACT

privind achiziționarea Serviciilor de adăpostire a animalelor ce fac obiectul
ordinului de plasare în adăpost, de pe raza județului Bacău

1. Preambul
În temeiul legii 98/2106 privind achizițiile publice cu modificările și completările
ulterioare si ale prevederilor art. 42, alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acord-cadru din
Legea 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
395/2106, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de
prestare de servicii,
Între:
Judeţul Bacău - Consiliul Judeţean Bacău prin intermediul Serviciului Public de
Protecție a Plantelor Bacău, cu sediul în: str. George Bacovia, nr. 57, Bacău, România,
telefon:
0234-588-852;
Fax:
0234-588-852,
E-mail:
sppp@csjbacau.ro;
spppbacau@yahoo.com, cod fiscal: 12746528, cont: RO24TREZ06121G330800XXXX,
deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, reprezentat prin Șef Serviciu Șendrea Răzvan
Iulian, în calitate de ACHIZITOR,
Și
.................................................................................. în calitate de PRESTATOR.
au hotărât încheierea prezentului contract.
2. Definiții
Art. 2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
d) servicii – activitățile a căror prestare face obiectul contractului;
e) rezilierea contractului – desființarea pe viitor a contractului fără ca acesta să aducă
atingere prestațiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii;
f) conflict de interese – orice situație în care membrii personalului autorității contractante
sau a unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității

contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot
influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar,
economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care
compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire;
g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, 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: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;
h) zi – zi calendaristică;
i) penalități – despăgubirea stabilă în contract ca fiind plătibilă de către una din părțile
contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din contractul de
servicii sau de îndeplinire cu întârziere față de termenele limită, astfel cum au fost
stabilite de către părți;
j) animal de talie medie – cuprinde animale din speciile: caprine, porcine, ovine;
k) animal de talie mare – cuprinde animale din speciile: ecvine, bovine.
3. Interpretare
Art. 3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
Art. 3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice,
dacă nu se specifică în mod diferit.
4. Obiectul contractului
Art. 4.1 – Prestatorul se obligă să presteze servicii de adăpostire a animalelor care fac
obiectul ordinului de plasare în adăpost emis de Biroului pentru Protecția Animalelor din
cadrul I.P.J. Bacău, pe aria administrativ-teritoriala a județului Bacău, conform
prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 175/2020 ce vine în completatarea și
modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, coduri CPV: 85200000-1
Servicii
veterinare,
70333000-4
Servicii
de
adăpostire,
constând
în:
capturarea/preluarea/ridicarea animalului aflat în pericol; acordarea la nevoie a
asistenței medicale veterinare de urgență, inclusiv intervenții chirurgicale; transportul la
adăpost al animalului capturat/preluat/ridicat; deparazitarea, vaccinarea și controlul
bolilor identificate, daca este cazul, conform legislației sanitar-veterinare; cazarea și
hrănirea animalului pe perioada adăpostirii acestuia.
Art. 4.2 – Serviciile vor fi prestate în perioada convenită și în confirmitate cu prevederile
caietului de sarcini și cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
Art. 4.3 – Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru
serviciile prestate.

5. Prețul contractului
Art. 5.1 – Prețul total al contractului, respectiv prețul total al serviciilor care poate fi
decontat de achizitor pentru prestarea serviciilor în anul 2021 este de.......... lei fara TVA.
Art. 5.2 – Prețurile unitare ale categoriilor de servicii convenite pentru îndeplinirea
contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform propunerii financiare sunt
următoarele:
Specia de animal/ Servicii
1. Animale mici
(câini indiferent de talie, pisici, păsări)
Capturare, preluare, ridicare animal
(lei fără TVA/tip de animal)
Transport animal la centru de adăpostire
(lei fără TVA/km)
Adăpostire, hrănire
(lei fără TVA/zi/tip de animal)
Deparazitare, vaccinare, controlul bolilor
(lei fără TVA/tip de animal)
Intervenție medicală, inclusiv chirurgicală
(lei fără TVA/ intervenție/tip de animal)
TOTAL
2. Animale mijlocii
(caprine, porcine, ovine)
Capturare, preluare, ridicare animal
(lei fără TVA/tip de animal)
Transport animal la centru de adăpostire
(lei fără TVA/km)
Adăpostire, hrănire
(lei fără TVA/zi/tip de animal)
Deparazitare, vaccinare, controlul bolilor
(lei fără TVA/tip de animal)
Intervenție medicală, inclusiv chirurgicală
(lei fără TVA/ intervenție/tip de animal)
TOTAL
3. Animale mari
(cabaline,bovine)
Capturare, preluare, ridicare animal
(lei fără TVA/tip de animal)
Transport animal la centru de adăpostire
(lei fără TVA/km)
Adăpostire, hrănire
(lei fără TVA/zi/tip de animal)
Deparazitare, vaccinare, controlul bolilor
(lei fără TVA/tip de animal)
Intervenție medicală, inclusiv chirurgicală
(lei fără TVA/ intervenție/tip de animal)

Valoare
(lei fără TVA)

Observații

6. Durata contractului
Art. 6.1 – Durata contractului de prestări servicii este de la data intrării în vigoare și
până la 31 decembrie 2021 inclusiv.
Art. 6.2 – Datorită caracterului de regularitate al serviciilor, părțile pot conveni prin act
adițional, prelungirea contractului de servicii până la data de 30.04.2022 inclusiv, în
conformitate cu prevederile art.165 alin(1) din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din
Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016 cu
modificările și completările ulterioare.
7. Executarea contractului
Art. 7.1 – Prezentul contract intră în vigoare și efectiv în executare după semnarea lui
de către ambele părți.
Art. 7.2 – Executarea contractului începe după emiterea ordinului de plasare în adăpost
de către IPJ Bacău.
Art. 7.3 – (1) Prezentul contract încetează de drept la expirarea duratei totale a acestuia,
iar în alte cazuri, în conformitate cu cu prevederile art. 1321 din Codul Civil.
(2) Prezentul contract încetează să proucă efecte după îndeplinirea în
totalitate de către părți a obligațiilor corelative ce le revin conform contractului.
Art. 7.4 – Separat față de prevederile clauzei 7.3 din prezentul contract, acesta poate
înceta, prin acordul de voință al părților, ca urmare a unor acte/modificări legislative
care conduc la imposibilitatea executării contractului, ori a executării acestuia în și
pentru condițiile avute în vederea încheierii lui, daca motivele nu pot fi reglementate prin
act adițional.
8. Documentele contractului
Art. 8.1 – Documentele contractului sunt:
-

Caietul de sarcini;
Propunerea financiară;
Acte adiționale;
Alte anexe la contract.
9. Obligațiile principale ale prestatorului

Art. 9.1 – Prestatorul se obligă să presteze serviciile în condițiile, la standardele și
performanțele impuse prin Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor, republicată,
modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvrenului nr. 175/2020 pentru completarea
unor acte normatie cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor
măsuri organizatorice.
Art. 9.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile cu promptitudine, ori de câte ori
este primită solicitare, conform prevederilor caietului de sarcini.

Art. 9.4 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în condițiile și în conformitate cu
termenul de prestare stabilit.
Art. 9.5 – Prestatorul este obligat să despăgubească achizitorul, în limita prețului
contractului, împotriva oricăror:
i)

ii)

Recalmații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de
echipamente, materiale, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură
cu serviciile achiziționate; și
Daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu
excepția situției în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului
de sarcini întocmit de achizitor.
10. Obligațiile principale ale achizitorului

Art. 10.1 – Achizitorul se obligă să recepționeze, potrivit clauzei 15, serviciile prestate în
termenul convenit.
Art. 10.2 - Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termenul stabilit la
punctul 18.1 din contract.
11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
Art. 11.1 – (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și
îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a
deduce prin prețul contractului, ca penalități, o sumă în cuantum egal cu rata dobânzii
de referință plus 8 puncte procentuale, conform prevederilor art. 3 alin. 2^1 din
Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și
penalizatoare pentru obligații bănești modificată prin art. 20 din Legea nr.72/2013.
(2) Penalitățile se aplică raportat la prețul contractului, pentru fiecare zi de
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
Art. 11.2 – (1) În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul convenit,
atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă în cuantumul egal cu rata
dobânzii de referință plus 8 puncte procentuale, conform prevederilor art. 3 alin. 2^1 din
Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și
penalizatoare pentru obligații bănești modificată prin art. 20 din Legea nr.72/2013.
(2) Penalitățile se aplică raportat la prețul contractului, pentru fiecare zi de
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
Art. 11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din
părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul
desființat de plin drept, fără somație sau punere în întârziere și fără intervenția instanței
de judecată.
Art. 11.4 – Achizitorul îți rezervă dreptul de a renunța oricănd la contract, printr-o
notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă
dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la
acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a

pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la
data denunțării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Garanția de bună execuție a contractului
Art. 12.1 – Nu se constituie garanție de bună execuție.
Art. 12.2 – Garanția serviciilor prestate este distinctă de garanția de bună execuție.
13. Alte responsabilități ale prestatorului
Art. 13.1 – (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) - Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure
resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de
natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care
necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod
rezonabil din contract, din caietul de sarcini sau din legislația incidentă.
Art. 13.2 - Prestatorul se obligă să respecte întocmai prevederile caietului de sarcini. În
cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică, se constată că
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor
prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
Art. 13.3 – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în
conformitate cu termenul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de
siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, de calificarea
personalului folosit pe toată durata contractului și de respectarea normelor de protecție
a muncii, pe toată durata de derulare a contractului de servicii.
Art. 13.4 – Prestatorul își asumă pe proprie răspundere corectitudinea din punct de
vedere legal a actelor și a documentației depuse în încheierea acestui contract.
14. Alte responsabilități ale achizitorului
Art. 14.1 - Beneficiarul se obligă să pună la dispozitia Prestatorului orice facilități/
informații pe care le consideră necesare în vederea îndeplinirii contractului.
Art. 14.2 – (1) În scopul cunoașterii modalităților de asigurare a serviciilor publice,
consiliul județean va comunica insituțiilor abilitate și totodată va pune la dispoziție, pe
site-ul propriu informații privind datele de contact ale entității care asigură serviciile
precizate la clauza 4.1 din prezentul contract și ale localităților în care se desfășoară
aceste activități;

(2) În scopul preluării în custodie temporară sau restituirii către deținător,
consiliul județean va pune la dispoziție pe site-ul propriu, informațiile privind animalele
care fac obiect al ordinelor de plasare în adăpost, în termen de maximum 10 zile de la
emiterea acestora;
(3) Achizitorul va asigura sumele aferente cheltuielilor ocazionate cu îngrijirea
animlalelor pe perioada celor 45 de zile de adăpostire a acestora.
15. Recepție și verificări
Art. 15.1 – Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile caietului de sarcini.
Art. 15.2 – Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul
contract. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului identitatea
reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
Art. 16.1 – (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai
scurt posibil de la primirea notei de comandă.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri și/sau suportă costuri
suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părțile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare de serviciu; și
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la prețul contractului.
Art. 16.2 – (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul
convenit de părți, termen care se calculează de la data indicată de achizitor în nota de
comandă, pentru începerea prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motiv de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau
ii) alte circumstanțe neobișnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator, îndreptățesc prestatorul de a solicita prelungirea
perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor
revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.
Art. 16.3 – (1) Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă
termenul de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util,
achizitorul.
(2) Modificarea perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se
face cu acordul părților, prin act adițional.

Art. 16.4 – În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului
de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a
solicita penalități prestatorului.
17. Ajustarea prețului contractului
Art. 17.1 – Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt
tarifele declarate în propunearea financiară, anexă la contract.
Art. 17.2 – Prețul contractului nu se ajustează.
18. Modalități de plată
Art. 18.1 – Plata prețului contractului se va face în termen de 30 de zile de la primirea
facturii din partea prestatorului.
Art. 18.2 – (1) Achizitorul va achita factura în termen de 30 de zile de la primirea
acesteia pentru îngrijirea animalului pentru care a fost emis ordin de plasare.
(2) Factura va fi emisă începând cu ziua imediat următoare expirării măsurii
de plasare în adăpost, aceasta fiind însoțită obligatoriu de un raport detaliat (tipul
animalului – domestic/sălbatic, talie mică/mijlocie/mare, vârstă, bolile tratate, intervenții
efectuate, deparazitări efectuate (numărul de deparazitări), vaccinurile efectuate (ce
vaccinuri au fost efectuate și pentru ce anume) hrănirea acestora (cu ce anume, cu ce
cantitate în funcție de specia animalului și de talia lui).
Art. 18.3 – Achizitorul va achita, conform prevederilor Art. 18.1 din prezentul contract și
facturile emise de prestator, serviciile inițiate în perioada de derulare a contractului, însă
a căror prestare se finalizează după expirarea acestuia.
Art. 18.4 – Achizitorul își rezervă dreptul de a nu cheltui toată suma prevăzută la Art. 5.1
din contract.
19. Subcontractanți
Art. 19.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract,
de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a
semnat contractul cu Achizitorul.
Art. 19.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi
contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
Art. 19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul în care
îndeplineşte contractul cât și pentru modul în care subcontractanții își îndeplinesc
obligațiile.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în
care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor
dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.
Art. 19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul
contractului şi va fi notificată și supusă aprobării prealabile a Beneficiarului.
Art. 19.5 - Orice schimbare a subcontractantului, fără aprobarea prealabilă și exprimată
în scris a Beneficiarului sau orice încredințare a serviciilor de către subcontractant unei
terțe părți va fi considerată o încălcare a prezentului contract.
20. Forță majoră
Art.20.1 – Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
Art. 20.2 – Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.
Art. 20.3 – Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția
acesteia.
Art. 20.4 – Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica
celeilalte părți, imediat și în mod complet, producere acesteia și să ia orice măsuri care
îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.
Art. 20.5 – Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă
mai mare de 1 lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de
plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte
daune-interese.
21. Soluționarea litigiilor
Art. 21.1 - Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei
în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
Art. 21.2 - În termen de maxim 15 de zile de la apariţia unei dispute, părţile contractante
se vor notifica reciproc în scris asupra poziţiilor adoptate, precum şi cu privire la soluţiile
propuse pentru rezolvarea disputei respective.
Art. 21.3 - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, Achizitorul şi
Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti în a căror
raza teritorială se află sediul Achizitorului.

22. Limba care guvernează contractul
Art. 22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
Art. 23.1 - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris şi înregistrată atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
Art. 23.2 - Comunicările între părți se pot face și prin intermediul serviciilor poștale,
telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabilă contractului
Art. 24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
25. Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal
Art. 25.1 Prestatorul colecteaza si prelucreaza datele personale ale beneficiarului in
conformitate cu legislatia in vigoare, in modalitati care asigura confidentialitatea si
securitatea adecvata a acestor date, in vederea asigurarii protectiei impotriva prelucrarii
neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.
Art. 25.2 In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, prestatorul aplica
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei
nationale.
Art. 25.3 Scopul prelucrarii: Datele cu caracter personal ale beneficiarului, comunicate
in cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate de prestator in scopul executarii
prezentului contract la care beneficiarul este parte contractanta.
Art. 25.4 Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in
vederea executarii prezentului contract sunt urmatoarele: (de ex.:nume si prenume,
adresa, serie si numar carte de identitate, cod numeric personal, numar de telefon/fax,
adresa de posta electronica, cod bancar).
Art. 25.5 Datele personale ale beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract,
pot fi comunicate de prestator institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale
care ii revin acestuia.
Art. 25.6
In situatia in care este necesara prelucrarea datelor personale ale
beneficiarului in alte scopuri decat cele prevazute la art. 25.3 , prestatorul va informa
beneficiarul si ii va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 25.7 Prestatorul asigura dreptul beneficiarului la informare si acces la datele cu
caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la
restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Art. 25.8 Datele personale ale beneficiarului sunt pastrate de prestator pe intreaga
perioada de executare a contractului si ulterior incetarii acestuia, in conformitate cu
prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.
26. Alte clauze
Art. 26.1 - În cazul schimbării formei juridice/reorganizării judiciare, părţile se obligă să
comunice, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la această dată, modul de
preluare a obligaţiilor contractuale reciproce.
Art. 26.2 - Prezentul contract se poate modifica şi/sau completa pe baza încheierii de
acte adiţionale, cu acordul ambelor părţi.
Art. 26.3 - Prezentul contract se completează cu prevederile din legislatia aplicabilă,
modificată și completată până la data semnării prezentului contract. (Legea nr. 72/2013,
Legea nr. 98/2016, Codul de procedură civilă, Codul civil).
Art. 26.4 - Părţile stabilesc de comun acord câte un responsabil de contract care
urmăreşte îndeplinirea întocmai şi la timp a prevederilor contractului. Înlocuirea
responsabilului de contract se va anunţa celeilalte părţi în scris, în termen de maxim 5
zile de la efectuarea înlocuirii.

Din partea Prestatorului responsabil de contract este .............. ,în calitate de:...............,
la unitatea: ..................................................... având următoarele date:
- adresa de e-mail:
- adresa poştală:
- număr de telefon:
Din partea Beneficiarului responsabil de contract este dl. Șendrea Răzvan Iulian, în
calitate de: Șef serviciu la unitatea:
Serviciului Public de Protecție a Plantelor Bacău, cu sediul în: str. George Bacovia, nr.
57, Bacău, România, telefon: 0234-588-852; Fax: 0234-588-852, E-mail:
sppp@csjbacau.ro; spppbacau@yahoo.com.

Art. 26.5 - Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte şi conţine ....... file, împreună cu Anexele.

PRESTATOR

BENEFICIAR
Șef Serviciul Public
de Protecție a Plantelor
RĂZVAN ȘENDREA

