
  

 

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. 

65 Polona Street, District 1, 010494, Bucharest, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;   

Trade Registry number: J40/7403/1998, Sole registration code: 10874881,  

Paid and subscribed capital: 3.015.138.510 lei 

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro 

 

 

CATRE TOTI CEI INTERESATI 

 

Entitatea contractanta: SN Nuclearelectrica SA, cu sediul in str. Polona nr. 65, Bucuresti, 

Sector 1, cod postal 010494, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00 va invita sa 

transmiteti propunerea de oferta pentru achizitia din referinta, cu urmatoarele precizari: 

 

1. Obiectul contractului: Servicii de consultanta privind stabilirea indicatorilor cheie de 

performanta la nivel departamental si individual 

Cod CPV 79414000-9 Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane 

2. Metoda de atribuire aplicata: Achizitie directa, in temeiul art. 24 din Legea 99/2016 privind 

achizitiile sectoriale actualizata 

3. Descriere servicii: Conform Caiet de sarcini anexat 

4. Termen de prestare: Circa 5 luni 

5. Estimarea valorii totale a achizitiei: 120.000 lei fara TVA 

6. Data limita de depunere a ofertelor: 06.07.2018, ora 16:00 

7. Ofertele se pot transmite prin una din urmatoarele metode:  

- prin e-mail la adresa sciulcov@nuclearelectrica.ro sau  

- la adresa: SNN S.A., str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti, cod postal 010494 

8. Ofertele vor fi elaborate in limba romana 

9. Oferta va cuprinde urmatoarele parti: 

 Calificare:  

a) Ofertantii vor prezenta Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile 

prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular nr. 1 anexat). In cazul in care 

operatorul economic se afla intr-una din situatiile potential generatoare de conflict de 

interese, astfel cum acestea sunt descrise la art. 72 si art. 73 din Legea 99/2016, oferta sa 

va fi respinsa. 

b) Se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul National Registrul Comertului 

(ONRC) in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului. 

Informatiile cuprinse in cadrul Certificatului constatator / documentului similar trebuie sa 

fie reale / actuale la data prezentarii documentului. 

Nota: Din certificatul constatator / documentul similar vor putea fi identificate informatii 

referitoare la: 

- date de identificare, inclusiv stare firma, forma de organizare etc. 

- sediul social: act sediu, durata sediului 

- actionari, asociati, persoane imputernicite – pentru verificarea conflictului de interese 

- activitati autorizate 

- fapte aflate sub incidenta art. 21, lit. e-h) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, 

republicata (urmarire penala, condamnare penala a firmei, dizolvare, lichidare, insolventa) 

- situatia financiara etc. 

mailto:office@nuclearelectrica.ro
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c) Fiecare ofertant va prezenta o Lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 

ani raportat la data publicarii anuntului publicitar (Formular nr. 3 anexat), care va contine 

obiectul contractelor, valori, perioadele de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia 

din urma sunt autoritati/entitati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca au 

fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si au fost duse la bun 

sfarsit, la nivelul a cel putin 2 contracte (proiecte), servicii similare cu cele ce fac 

obiectul achizitiei. 

Ofertantii vor prezenta, pentru contractele din lista, documente justificative cum ar fi 

(enumerarea nefiind limitativa si nici cumulativa): copii ale unor parti relevante ale 

contractelor pe care le-au indeplinit, recomadari, procese verbale de receptie, certificari 

de buna executie, certificate constatatoare, documente similare emise sau contrasemnate 

de catre autoritatea/entitatea contractanta beneficiara sau de catre clientul privat 

benficiar. 

Nota: Prin servicii (proiecte) similare se intelege servicii de stabilire a indicatorilor cheie de 

performanta (KPI) pentru cel putin 150 de roluri profesionale in cadrul unei companii. 

d) Operatorii economici vor prezenta dovada ca detin in cadrul echipei de proiect cel putin 1 

expert cu experienta similara dovedita in cadrul a minim doua proiecte similare cu cel 

care face obiectul achizitiei. Se va completa Formularul nr. 4 anexat. 

Nota: Prin servicii (proiecte) similare se intelege servicii de stabilire a indicatorilor cheie de 

performanta (KPI) pentru cel putin 150 de roluri profesionale in cadrul unei companii. 

 Oferta tehnica – in care va fi descris punct cu punct modul in care sunt respectate 

cerintele Caietului de sarcini. 

 Oferta financiara – se va completa Formularul nr. 2 anexat. Pretul ofertat va cuprinde 

toate cheltuielile de prestare a serviciilor. 

10. Propunerea de contract sectorial, Anexa # 3, este ferma si nemodificabila si va fi insusita de 

catre Prestator. 

11. Criteriul de evaluare aplicabil ofertelor: Cel mai bun raport calitate-pret. Modul de calcul 

este precizat la cap. 14 din Caietul de sarcini. 

12. Sursa de finantare: Venituri proprii SNN 

13. Valabilitate oferta: 60 zile de la data limita de depunere. 

14. Alte informatii: Operatorii economici vor prezenta Declaratia pe proprie raspundere privind 

incadrarea/neincadrarea in prevederile art. 52 din OUG 109/2011 privind guvernanta 

corporativa a intreprinderilor publice, prin completarea Formularului 5 anexat. 

15. Operatorii economici interesati vor completa si vor depune impreuna cu oferta opisul 

documentelor depuse in cadrul achizitiei – Formularul nr. 6 anexat. 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. +4021.203.82.83 – Stella Ciulcov – 

Birou Achizitii Servicii si Lucrari sau la adresa de e-mail sciulcov@nuclearelectrica.ro. 

 

 

Anexe: 

Anexa # 1 - Caietul de sarcini 

Anexa # 2 - Formulare 

Anexa # 3 - Propunerea de contract sectorial 
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FORMULARUL NR. 1 

OPERATOR ECONOMIC 

……………………………  

(denumirea) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea / încadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese, astfel 

cum acestea sunt descrise la art. 72 şi art. 73 din Legea 99/2016 

 

 Subsemnatul,............................... reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea 

operatorului economic) în calitate de ofertant pentru achizitia de .............................................. (se insereaza 

denumirea serviciilor/codul CPV), la data de .............(se insereaza data), organizata de către S.N. 

Nuclearelectrica SA, declar pe propria răspundere, sub sanctiunea excluderii din procedură şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, următoarele: 
 

a) Am membri în cadrul consiliului de administraţie / organului de conducere sau de supervizare şi/sau 

acţionari ori asociaţi semnificativi (*), persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante. 

NU                            DA (**) 
 

b) Am membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau 

acţionari ori asociaţi semnificativi(*), persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 

inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii 

contractante. NU                            DA (**) 
 

De asemenea declar ca nu voi nominaliza printre principalele persoane desemnate pentru executarea 

contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în 

relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante.  
 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

(*) Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, 

cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul 

drepturilor de vot în adunarea generală. 

(**) In cazul in care se bifeaza DA, se vor preciza numele / functiile persoanelor aflate in situatia potential 

generatoare de conflict de interese si se va descrie pe scurt situatia. 
 

În vederea completării acestei declaraţii, precizăm ca persoanele cu funcţii de decizie în cadrul entităţii 

contractante sunt următoarele: 

 

Cosmin Ghiță – Director General 

Toni Viorel Lary – Director General Adjunct 

Dan Laurentiu Tudor – Director General Adjunct 

Adrian Dumitriu – Director Financiar 

Mihai-Dan Gheorghievici – Inlocuitor de drept Director Financiar 
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Laura Constantin – Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste 

Tudor George Codrut – Inlocuitor de drept Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste 

Vlad Chiripus – Sef Departament Avizare Legalitate Documente 

Cristina Bacaintan – Inlocuitor principal Sef Departament Avizare Legalitate Documente 

Iuliana Cormos – Inlocuitor subsidiar Consilier Juridic Principal 

Cristina Nazarevscky – Sef Departament Achizitii 

Dana Banea – Inlocuitor de drept Sef Departament Achizitii 

Razvan Sandu – Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari 

Stella Ciulcov – Economist Specialist Birou Achizitii Servicii si Lucrari 

Lucian Botea – Sef Departament Resurse Umane 

Monica Anton – Economist Specialist Departament Resurse Umane 

 

 

Data completării ...................... 

 

 

Operator economic, 

.......................................  

(semnatura autorizată) 
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FORMULARUL NR. 2 

......................................... 

 (denumire/oferte ofertant) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către .................................................................................................... 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 

prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestam 

.............................................. (se insereaza denumirea serviciilor) pentru suma de ........................... lei, la 

care se adaugă TVA în valoare de ............... lei, corespunzator unui abonament lunar de __________ lei, 

la care se adaugă TVA. 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem serviciile cât mai 

curând posibil după semnarea contractului şi să finalizam serviciilor in conformitate cu termenele stabilite 

in caiuetul de sarcini. 

 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de _____ (minim 120) zile, (durata în 

litere şi cifre)  respectiv până la data de (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în in procent de 10 % din valoarea contractului prin instrument de 

garantare emis de o societate bancara sau de o societare de asigurari 

 

5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare): 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat 

în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă 

primită. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)  
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FORMULARUL NR. 3 

OFERTANT 

.......................... 
(denumirea/numele) 

INFORMATII 

Contractelor similare realizate in ultimiii trei ani 

 

Subsemnatul _________________________, in calitate de reprezentant al .......................................... 

                                                                                          (denumirea operatorului economic)  

declar pe propria raspundere ca in ultimii trei ani am indeplinit urmatoarele contracte: 

 

Nr. 

crt. 

Obiectul detaliat 

al contractului 

din care sa reiasa 

elementele de 

indeplinire a 

cerintei de calificare 

Beneficiarul Valoarea 

contractului 

 

Perioada de 

prestare 

 

Nr. de roluri 

profesionale 

pentru care 

au fost 

stabilite KPI 

      

      

      

      

      

      

      

 

NOTA: Lista contractelor nu va fi considerata limitativa daca se refera doar la contractele care 

pot indeplini urmatoarea cerinta de calificare: 

 

Ofertanții vor prezenta Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (raportat la 

data publicarii anuntului publicitar), care va contine obiectul contractelor, valori, perioadele de 

prestare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urma sunt autorități/entități contractante sau 

clienți privați, din care sa rezulte ca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in 

domeniu si au fost duse la bun sfârșit, la nivelul a cel putin 2 contracte (proiecte), servicii similare 

cu cele ce fac obiectul achizitiei. 

Prin servicii (proiecte) similare se intelege servicii de stabilire a indicatorilor cheie de performanta 

(KPI) pentru cel putin 150 de roluri profesionale in cadrul unei companii. 

 

Pentru demonstrarea experientei similare ofertanții vor prezenta pentru contractele din lista, 

documente justificative cum ar fi (enumerarea nefiind limitativa si nici cumulativa): copii ale unor parti 

relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, recomadari, procese verbale de receptie, certificari de 

buna executie, certificate constatatoare, documente similare emise sau contrasemnate de catre 

autoritatea/entitatea contractanta beneficiara sau de catre clientul privat benficiar. 

Operator economic, 

………………………… 

(semnãtura autorizatã ) 
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FORMULARUL NR. 4 

OFERTANT 

.......................... 
 (denumirea/numele) 

 

 

INFORMATII 

Lista personalului responsabil pentru prestarea serviciilor 

 

Subsemnatul _________________________, in calitate de reprezentant al .......................................... 

                                                                                          (denumirea operatorului economic)  

declar pe propria rãspundere ca pentru realizarea .............................................. (se insereaza denumirea 

serviciilor) voi folosi urmatorul personal: 

 

Nr. 

crt. 
Numele si 

prenumele 
Specializarea Date succinte privind indeplinirea cerintelor cu privire la 

experienta similara *) 

    

    

    

    

    

    

    

 

Se vor anexa la prezenta CV-uri, documente relevante etc. care pot demonstra cerintele din caietul 

de sarcini solicitate pentru echipa de lucu desemnata pentru realizarea contractului. 

 

 

*) Nota: 

Prin servicii (proiecte) similare se intelege servicii de stabilire a indicatorilor cheie de performanta (KPI) 

pentru cel putin 150 de roluri profesionale in cadrul unei companii. 

 

 

                                              Operator economic, 

                                                                                                                                       ………………… 

(semnãtura autorizatã ) 
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Operator economic          FORMULAR 5 

............................... 

(denumirea/numele) 
 

Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea/neîncadrarea în prevederile art. 52 din 

OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 

 

Subsemnatul, …………….reprezentant împuternicit al (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 

economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că (se 

bifează după caz doar una dintre opţiunile de mai jos): 

 

o NE AFLĂM ÎNTR-UNA din situaţiile prevăzute la art. 52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, după cum urmează (se bifează una sau mai multe situaţii după caz): 

 

o Operatorul economic pe care îl reprezint este întreprindere publică, aşa cum este aceasta 

definită de OUG 109/2011; 

 

o Statul Roman exercită în mod direct sau indirect controlul asupra operatorului economic pe 

care îl reprezint astfel: ….(se va menţiona modalitatea prin care este exercitat controlul, 

procentul de control, denumirea autorităţii tutelare/acţionarului majoritar direct/indirect). 

o NU NE AFLĂM ÎN NICIUNA din situaţiile prevăzute la art. 52 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările 

şi completările ulterioare, situaţii care ar conduce la obligaţia de informare a Adunării Generale a 

Acţionarilor autorităţii contractante asupra unei tranzacţii încheiate între operatorul economic şi 

entitatea contractantă, respectiv alte situaţii care ar necesita aprobarea prealabilă a tranzacţiei între 

operatorul economic şi entitatea contractantă de către Consiliul de Administraţie al autorităţii 

contractante, conform prevederilor art. 52 din OUG 109/2011. 
 

De asemenea, declar că în cazul în care imi sunt incidente prevederile art. 52, alin. 5 din OUG nr. 109/2011 

conform prezentei declaratii sunt de acord ca tranzactia sa fie supusa aprobarii Consiliului de 

Administratie al SNN. 
 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem.  
 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaratii. 

 

Data completării 

 

Operator economic,  

(semnătura autorizată)  

 

Nota: Această declaraţie, în cazul asocierii se va prezenta de către fiecare membru în parte şi va fi 

semnată de către reprezentantul legal al operatorului economic (al fiecărui asociat).  
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FORMULARUL 6 

Nr. înregistrare ofertant: … 

OFERTANTUL 

nr. .......... / .......... 

 

 

 

 

OPIS 

 

AL DOCUMENTELOR DEPUSE IN CADRUL ACHIZITIEI 

„…………………………………..…………………….” 

 

 

Nr. 

Crt. 

Descrierea pe scurt a 

documentului 

Emitent/nr. inreg 

şi dată emitent 

Nr. inreg şi dată 

ofertant 
 Nr. file 

1     

2     

3     

4     

…     

   TOTAL FILE:  

 

 

 

Semnătura 

L.S. 

 

 

Dată… 
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Contract sectorial de servicii 

 

Preambul 

 

În temeiul Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, s-a încheiat prezentul contract sectorial de 

servicii intre : 

 

1. Părţile contractante 

 

SOCIETATEA NAȚIONALĂ „NUCLEARELECTRICA” S.A. (SNN), cu sediul în Bucureşti, Str. 

Polonă nr. 65, sector 1, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00, înregistrată la Oficiul Național  

Registrul Comerțului sub nr. J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 

10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF) RO10874881, cod IBAN RO 94 RNCB 0072 0497 1852 

0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1 București, reprezentată legal prin Cosmin Ghita - Director 

General și Adrian Dumitriu - Director Financiar, în calitate de Achizitor, pe de o parte 
 

 

şi  
 

………………………….., cu sediul în ............................, Str. ............................., telefon/fax 

....................., înregistrată la Oficiul Național Registrul Comerțului sub nr. ..............................., Cod 

unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) ................................, Cod de înregistrare fiscală 

(CIF) RO................................., cod IBAN ......................................., deschis la ................................., 

reprezentată legal prin ........................... (numele si functia), în calitate de Prestator, pe de altă parte, 

 

denumite în continuare “părţile” 

 

2. Definiţii 

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b) Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului; 

e) forţa majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, imprevizibilă, 

absolut invincibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, 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; 

f) Date cu caracter personal - orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila 

(„persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct 

sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un 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, culturale sau sociale; 

g) Prelucrare - orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau 

asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi 

colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, 

consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt 

mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea; 

h) Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal - o incalcare a securitatii care duce, in mod 

accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu 
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caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la 

acestea. 

i) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

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 în mod diferit. 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 
4.1 (1) Prestatorul se obligă să presteze „Servicii de consultanta privind stabilirea indicatorilor 

cheie de performanta la nivel departamental si individual”, în perioada convenită şi în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

(2) Prestatorul va avea obligatia sa realizeze si sa predea Achizitorului urmatoarele livrabile: 

a) Fiselor indicatorilor de performanta specifici fiecarei functii; 

b) Fiselor de indicatori de performanta la nivel departamental; 

c) Procedura de derulare a procesului de aplicare (implementare) a indicatorilor cheie de 

performanta in cadrul companiei; 

d) Matricea de alocare a unei componente variabile a remuneratiei la nivel departamental/individual. 

4.2 Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, în 

conformitate cu obligaţiile asumate la art. 8.2. 

4.3 (1) Preţul contractului este de ........... Lei, la care se adauga cota legala de TVA. 

(2) Prețul mentionat la alin. (1) este fix si ferme în Lei și nu se va putea modifica sau ajusta pe toata 

durata de derulare a contractului. 

4.4 Clauze speciale referitoare la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA). 

(1) În cazul în care, pe perioada de derulare a contractului, Prestatorul este declarat inactiv de către 

autoritățile competente, fiind înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați, iar contractul se 

derulează și după data înscrierii în registru, Achizitorul va plăti Prestatorului sumele datorate 

contractual din care va deduce următoarele sume: 

a) taxa pe valoarea adăugată corespunzătoare bazei impozabile și pentru care Achizitorul nu își 

poate exercita dreptul de deducere pe perioada inactivității Prestatorului; 

b) o sumă egală cu efectul nedeductibilității cheltuielilor aferente achizițiilor de la Prestator, care 

se va determina prin înmulțirea cotei de impozit pe profit, conform Codului Fiscal, cu baza 

impozabilă, respectiv valoarea achiziției de la Prestator. 

(2) În cazul în care, pe perioada de derulare a contractului, Prestatorului plătitor de TVA i se anulează 

înregistrarea în scopuri de TVA de către autoritățile competente și este înscris în Registrul persoanelor 

impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată, iar contractul se derulează și după 

data înscrierii în registru, Achizitorul va plăti Prestatorului doar contravaloarea serviciilor prestate, 

fără TVA, urmând ca taxa pe valoarea adăugată să fie suportată de către Prestator, deoarece 

Achizitorul nu își poate exercita dreptul de deducere în această perioadă. 

În situația în care ulterior anulării înregistrării în scopuri de TVA, Prestatorul redobândește codul de 

TVA, inclusiv pe perioada anulării anterioare a înregistrării în scopuri de TVA, Achizitorul va plăti 

Prestatorului suma TVA din facturile primite pe perioada în care acesta avea codul de TVA anulat, cu 

condiția ca Prestatorul să refacă facturile din perioada respectivă, așa cum este prevăzut de Codul 

Fiscal. 

 

5. Durata contractului 

5.1 Durata prezentului contract este de 12 luni, începând de la data semnării lui de către ambele părţi.  

5.2 Prezentul contract va continua să își producă efectele și după expirarea duratei menționate la art. 

5.1 cu privire la acele drepturi și obligații ale părților, născute în perioada de valabilitate a 

contractului, dar ale căror termene de executare/aducere la îndeplinire/exercitare/de valabilitate se 
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împlinesc, indiferent de motiv, după expirarea duratei menționate la art. 5.1. Astfel, prezentul contract 

își va produce efectele până la îndeplinirea tuturor obligațiilor reciproce ale părților contractante, chiar 

dacă îndeplinirea acestor obligații survine după expirarea duratei menționate la art. 5.1 sau obligațiile 

asumate prin contract nu sunt executate potrivit graficului de execuție, indiferent de motiv. 

5.3 Prezentul contract intră în vigoare şi începe să-şi producă efectele numai condiționat de 

constituirea de către Prestator a garanției de bună execuție, în condițiile menționate la art. 10. 

 

6. Documentele contractului 

6.1  Documentele contractului sunt: 

a) prezentul text de contract 

b) Caietul de sarcini         - Anexa # 1 

c) Propunerea tehnica si propunerea financiara nr. .......    - Anexa # 2 

d) Acordul de confidentialitate       - Anexa # 3 

e) acte adiționale, dacă există. 

6.2 În cazul apariției de nepotriviri între documentele contractului, ordinea de prevalență este: 

 - acte adiționale mai noi în favoarea celor mai vechi; 

 - acte adiționale în favoarea contractului; 

 - contractul în favoarea caietului de sarcini; 

 - caietului de sarcini în favoarea propunerii tehnice. 

 

7. Obligaţiile principale ale Prestatorului 

7.1 (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în conformitate 

cu cerințele din caietul de sarcini, Anexa # 1 și cu oferta sa, Anexa # 2 la contract. 

(2) Prestatorul garanteaza ca serviciile prestate sunt efectuate cu profesionalism, promptitudine si in 

conformitate cu cerințele Achizitorului. 

7.2. Pentru realizarea obiectului contractului, Prestatorul va efectua urmatoarele activitati principale 

(fara a se limita la acestea): 

(i) Derularea interviurilor cu managerii departamentelor/angajatii, in vederea analizei proceselor si 

fluxurilor de informatii, a responsabilitatilor cheie pe flux si identificarea indicatorilor de 

performanta specifici fiecarei functii; 

(ii) Analiza documentelor interne; 

(iii) Elaborarea indicatorilor cheie de performanta la nivel departamental; 

(iv) Elaborarea indicatorilor cheie de performanta individuali/rol profesional; 

(v) Elaborarea matricei variabile. 

7.3. (1) Prestatorul va avea obligația să respecte termenele mentionate in caietul de sarcini, respectiv: 

1) Pentru realizarea Fiselor indicatorilor de performanta specifici fiecarei functii si, respectiv, la 

nivel departamental - 2 luni de la intrarea in vigoare a contractului; 

2) Pentru realizarea procedurii de derulare a procesului de implementare a indicatorilor cheie de 

performanta - 15 zile lucratoare de la incheierea etapei 1) de mai sus; 

3) Pentru realizarea matricii/formulei de alocare a componentei variabile la nivel 

departamental/individual - 15 zile lucratoare de la incheierea etapei 2) de mai sus. 

(2)  Termenele de la alin. (1) se refera la forma preliminara a livrabilelor, forma finala fiind 

considerata cea receptionata fara observatii de catre Achizitor.  

(3) Prestatorul se obliga sa transmita livrabilele mentionate la art. 4.1 (2) atat in format electronic cat 

si pe suport de hartie. Livrabilele vor fi elaborate in limba romana; 

7.4  Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror: 

(i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, folosite pentru 

sau în legătură cu serviciile prestate, şi 

(ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente paragrafului (i) de mai sus, 

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini 

întocmit de către Achizitor. 
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8. Obligaţiile principale ale Achizitorului 

8.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în conformitate cu termenele si condiţiile 

prevăzute la art. 14. 

8.2 Achizitorul se obligă să efectueze plata serviciilor in termen de 30 zile de la data primirii facturii 

de la Prestator, factura ce va fi emisa dupa predarea catre Achizitor a tuturor livrabilelor mentionate la 

art. 4.1 (2), in forma finala, avand implementate toate observatiile Achizitorului. Plata se va efectua pe 

baza facturii in original si a Procesului Verbal de Receptie Servicii (PVRS), intocmit conform art. 14. 

 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

9.1 În cazul în care, din culpa sa exclusivă, Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin 

contract, atunci Achizitorul are dreptul de a calcula și reține, ca penalități, o sumă echivalentă cu o 

cotă procentuală de 0,05% pe zi de întârziere, din prețul obligaţiilor neefectuate, până la îndeplinirea 

efectivă a obligațiilor. 

9.2 În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată a facturilor în termenul convenit la 

art. 8.2, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 

procentuală de 0,05% pe zi de întârziere din plata neefectuată, până la data plăţii efective, dar nu mai 

mult decat valoarea debitului. 

9.3 La constatarea nerespectării obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 

partea lezată emite o notificare scrisă celeilalte părţi cu privire la obligaţia nerespectată sau îndeplinită 

defectuos și acordă un termen de remediere care de regulă nu poate depăși 7 zile lucratoare. În cazul în 

care partea în culpă nu reuşeşte să-și îndeplinească obligaţia în termenul acordat prin notificare, partea 

lezată va avea dreptul să rezilieze contractul, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără vreo altă 

formalitate prealabilă. Rezilierea va deveni efectivă după împlinirea unui termen de 7 zile lucratoare 

calculat începând cu prima zi următoare termenului acordat pentru remediere şi va da dreptul părţii 

lezate de a pretinde plata de daune-interese. 

 

10. Garanția de bună execuție a contractului 

10.1 (1) Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului, în cuantum 

.................. lei, reprezentând 10% din valoarea contractului fără TVA, . 

(2) Garanţia de buna execuţie se va constitui în termenul prevăzut la art. 45 alin. (3) din HG nr. 

394/2016, respectiv în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părţi, prin 

virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o instituţie de credit 

din Romania sau din alt stat sau de o societate societate de asigurări. In cazul constituirii garanţiei 

printr-un instrument de garantare, garantia va trebui sa fie irevocabila, instrumentul de garantare va 

trebui să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, la prima cerere a Achizitorului, pe 

baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Valabilitatea instrumentului de 

garantare va fi cu 30 de zile mai mare decât durata de valabilitate a contractului.  

10.2 (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe 

parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își 

îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții 

asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru atât Prestatorului, 

cât şi, dupa caz, emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost 

respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. 

(2) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a 

reîntregi garanția în cauză, raportat la restul rămas de executat din contract. 

10.3 Achizitorul va elibera garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la data recepționării fără 

neconformități a tuturor serviciilor prestate în baza contractului, dacă nu s-a apelat la articolul 10.2 (1). 
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11. Alte responsabilitati ale Prestatorului 

11.1 (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu oferta sa si cu cerintele din 

caietul de sarcini. 

(2) Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, 

cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata executarii obligatiilor asumate prin contract. 

(3) Pentru prestarea serviciilor Prestatorul va asigura o echipa de lucru adecvata, care va include cel 

putin un expert care a participat anterior la cel putin 2 proiecte similare, respectiv proiecte de stabilire 

a indicatorilor de performanta pentru minim 150 de roluri profesionale in cadrul unei companii. 

Echipa va fi condusa de un responsabil de proiect care va asigura si interfata in relatia cu 

reprezentantii Achizitorului. 

(4) Prestatorul se obliga sa implementeze observatiile Achizitorului cu privire la continutul livrabilelor 

mentionate la art. 4.1 (2) in termen de 5 zile lucratoare de la primirea observatiilor. 

11.2 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 prevazută în contract 

sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

 

12. Alte responsabilitati ale Achizitorului 

12.1 Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care 

acesta le-a solicitat in oferta si pe care Partile le considera necesare pentru indeplinirea contractului.  

12.2 Achizitorul are dreptul de a controla, oricand considera necesar, modul in care Prestatorul isi 

desfasoara activitatea care face obiectul prezentului contract. 

12.3 (1) Achizitorul va desemna un grup de lucru dedicat derularii prezentului contract, care va 

mentine permanent legatura cu responsabilul de proiect din partea Prestatorului. 

(2) Achizitorul va avea obligatia sa asigure comunicarea in cadrul organizatiei proprii cu privire la 

demararea proiectului si respectiv la planul de derulare a activitatilor care privesc interactiuni cu 

angajatii. 

(3)  Achizitorul va transmite Prestatorului observatiile cu privire la livrabilele elaborate de catre acesta 

din urma in termen de 10 zile lucratoare de la primirea livrabilelor, corespunzator etapelor mentionate 

la 7.3 (1). 

 

13. Confidențialitate. Proprietate intelectuală 

13.1 (1) O parte contractantă nu are dreptul fără acordul scris al celeilalte părți: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane 

implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale. 

(2) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 

confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii 

contractului. 

13.2 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la 

contract dacă: 

a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte; sau 

b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți pentru asemenea 

dezvăluire; sau 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 

13.3 (1) Documentele fizice sau electronice realizate de Prestator in baza prezentului contract apartin 

in exclusivitate Achizitorului. Prestatorul nu va putea utiliza informatiile primite de la Achizitor in alte 

scopuri decat cele legate de indeplinirea contractului si nu le va divulga catre terti. 

(2) Prestatorul nu va comunica unei terțe părţi datele și/sau informațiile primite de la Achizitor, nu 

le va publica pe niciun suport şi canal media, nu le va comunica subcontractorilor sau altor parteneri 
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de afaceri. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor și informațiilor puse la 

dispoziția Prestatorului de către Achizitor în baza prezentului contract, precum și asupra produselor 

finite realizate de Prestator în baza prezentului contract, aparțin în exclusivitate Achizitorului. 

(3) Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentelor si informatiilor rezultate in urma 

realizarii serviciilor din prezentul contract vor fi transferate integral Achizitorului la momentul 

semnarii procesului-verbal de receptie a serviciilor si achitarii pretului contractului. 

 

14. Recepţie şi verificări 

14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 

cu cerintele din Caietul de Sarcini, Anexa # 1 şi cu oferta depusă, Anexa # 2 la contract. 

14.2 Verificările vor fi efectuate de către Achizitor prin reprezentanții săi împuterniciţi, în 

conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica în scris 

Prestatorului identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 

14.3 (1) Receptia serviciilor se va efectua in termen de 10 zile lucratoare de la predarea de catre 

Prestator a tuturor livrabilelor mentionate la art. 4.1 (2), in forma finala, cu toate observatiile 

Achizitorului implementate, si se va materializa printr-un Proces Verbal de Receptie Servicii (PVRS) 

care va fi semnat de ambele parti.  

(2) PVRS semnat de reprezentanții ambelor părți fără observații va sta la baza plății facturii emise de  

Prestator. 

 

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

15.1 Prestatorul are obligația de a respecta termenele prevăzut la art. 7.3 (1) din contract, termenul de 

implementare de la art. 11.1 (4), precum si orice alte termene stabilite de comun acord cu Achizitorul. 

15.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, din motive obiective, Prestatorul nu poate respecta 

termenele convenite, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, în scris, Achizitorului. 

Modificarea termenelor convenite în prezentul contract se poate face numai cu acordul scris al 

ambelor parti, printr-un act aditional la contract. 

15.3 În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o decalare a termenelor contractuale sau a 

cazului de forță majoră, orice întârziere în îndeplinirea contractului din culpa exclusivă a Prestatorului 

da dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului conform art. 9.1. 

 

16. Forţa majoră 

16.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

16.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

16.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 

16.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 

în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor. 

16.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

16.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 de zile, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

17. Soluţionarea litigiilor 
17.1 Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau divergenţă care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

17.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca neintelegerea sau divergenta 
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contractuala să se soluţioneze de către instanțele competente material de la sediul Achizitorului, în 

condiţiile şi potrivit procedurilor reglementate de legislaţia în vigoare. 

 

18. Limba care guvernează contractul 
18.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

19. Comunicări 

19.1 (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. 

 

20. Legea aplicabilă contractului 

20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

20.2 Toate prevederile prezentului contract se completează și se interpretează conform prevederilor 

Codului Civil și a legilor aplicabile din România. Clauzele contractuale sunt obligatorii pentru părțile 

contractante. 

20.3 Dacă pe parcursul derulării contractului apar modificări legislative a căror implementare este 

imperativ impusă prin respectivele modificări legislative, modificări ce afectează clauzele 

contractuale, părțile vor conveni prin Act Adițional amendarea acestora. 

20.4 În orice situație, prevederile legale imperative prevalează clauzelor contractuale. 

20.5. Prin semnarea prezentului contract, părţile confirmă faptul că au luat la cunoştinţă, au înţeles pe 

deplin şi acceptă în mod expres toate prevederile acestuia. 

 

21. Derulare contract 

21.1 Prezentul contract se va derula de catre Departamentul Resurse Umane (DRU) din cadrul SNN 

Executiv. 

21.2 Factura se va emite pe numele S.N. Nuclearelectrica SA si se va transmite in original la 

registratura SNN. 

21.3 Receptia serviciilor si autorizarea platilor se va realiza de catre DRU. 

 

22. Protectia Datelor cu caracter personal 
22.1 Atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in legatura cu Contractul, fiecare Parte se 

obliga sa se conformeze legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal, respectiv 

Regulamentului nr. 679/2016 si oricaror norme general obligatorii adoptate in legatura cu protectia 

datelor cu caracter personal. 

22.2. Achizitorul si, daca este cazul, Prestatorul, sunt operatori de date cu caracter personal si vor 

stabili fiecare scopurile pentru care datele pot fi prelucrate si modul in care vor fi prelucrate datele 

personale ale persoanelor vizate. 

22.3 Fiecare Parte solicita celeilalte Parti numai datele cu caracter personal necesare incheierii, 

executarii si incetarii Contractului si, in masura in care exista alt scop pentru care solicita datele cu 

caracter personal, va justifica aceasta solicitare furnizand informatiile impuse de legislatia aplicabila, 

respectiv de art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 si/sau de orice articol sau norma care 

inlocuieste sau completeaza aceste prevederi. 

22.4. Fiecare Parte va prelucra datele cu caracter personal furnizate de cealalta Parte doar pe durata 

executarii contractului in scopul acestei executari si, ulterior, in conformitate cu cerintele legale in 

vigoare sau cu procedurile interne intocmite in conformitate cu respectarea dispozitiilor legale 

aplicabile in materie. Orice date cu caracter personal a caror prelucrare nu mai este necesara, conform 

legilor, ulterior executarii contractului precum si ulterior expirarii termenelor legale de pastrare 

aplicabile sau in lipsa justificarii unui interes legitim, vor fi returnate celeilalte Parti sau distruse. 

22.5. Activitatile de prelucrare de catre Parti a datelor cu caracter personal vor fi limitate la 

indeplinirea scopului Contractului si pot fi: colectare, inregistrare, organizare, structurare, stocare, 
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adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare sau 

punere la dispozitie, aliniere sau combinare, restrictionare, stergere sau distrugere. 

22.6. Persoanele vizate ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate de Parti sunt persoanele 

implicate in derularea Contractului, cum ar fi, dar fara a se limita la: salariati (ai Partii in cauza sau ai 

Grupului de societati din care aceasta face parte), salariati ai subcontractantilor, furnizorilor etc. si 

personal de conducere cu contract de mandat. 

22.7. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Parti sunt cele mentionate la Art. 2 - 

„Definitii”, lit. f), aplicabile dupa caz. 

22.8 Fiecare Parte care divulga celeilalte Parti date personale ale angajatilor/reprezentantilor sai se 

asigura ca a furnizat acestora informatiile prevazute la art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 si/sau 

din orice articol sau norma care inlocuieste sau completeaza aceste prevederi. 

22.9 In cazul in care apar circumstante in care oricare dintre Parti actioneaza ca o persoana 

imputernicita a celeilalte Parti, sau ca un operator asociat impreuna cu cealalta Parte in legatura cu 

Contractul, Partile se obliga sa incheie un acord cu caracter obligatoriu in conformitate cu prevederile 

din articolele 26 si 28 din Regulamentul nr. 679/2016 si/sau din orice articol sau norma care 

inlocuieste sau completeaza aceste prevederi. Exceptie fac situatiile in care o astfel de imputernicire 

este prevazuta in mod expres in cuprinsul Contractului. 

22.10 In cazul in care, in legatura cu acest Contract, Prestatorul prelucreaza date personale in numele 

si pe seama Achizitorului (SNN), Prestatorul: 

(i) va prelucra si utiliza datele personale apartinand SNN numai in scopul indeplinirii obligatiilor 

contractuale asumate prin prezentul Contract si nu va utiliza sau reutiliza aceste date personale in 

niciun alt scop, nici in interes propriu, nici in interesul vreunui tert; 

(ii) nu va divulga aceste date cu caracter personal niciunei persoane fizice sau juridice, de drept 

public si/sau de drept privat, cu exceptia cazului in care este necesar sau permis prin prezentul 

Contract sau prin consimtamantul scris al SNN, cu respectarea legii; datele personale vor putea fi 

diseminate si/sau dezvaluite autoritatilor publice cu competente de ancheta, fara acordul si/sau 

notificarea obligatorie a SNN in conditiile legilor in vigoare aplicabile; 

(iii) va pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice, pentru a proteja aceste date personale 

impotriva incalcarii securitatii acestora, respectiv impotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau 

pierderii accidentale, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat si impotriva oricaror alte 

forme ilegale de prelucrare; 

(iv) va asigura intern, in conditii organizatorice optime, confidentialiatea datelor personale transmise 

de SNN; asigurarea canalului de transmisie a datelor personale dintre Parti, pe durata transmisei, 

va putea fi in sarcina Prestatorului/Furnizorului/Executantului sau a SNN, dupa caz, in conditiile 

stabilie conform Contractului dintre parti. 

22.11. Partile convin sa isi notifice reciproc, fara intarziere, orice incalcare a securitatii datelor cu 

caracter personal, in mod prompt, imediat ce este constatata respectiva incalcare, si sa comunice in 

privinta oricarei incalcari sau suspiciune de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal folosind 

adresele de email: 

 SNN (Achizitorul): dpo@nuclearelectrica.ro, 

 ……………………..(Prestatorul): …........... 

 

23. Denunțarea unilaterală a contractului 

23.1 (1) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 

adresată Prestatorului cu 30 de zile înainte de momentul la care Achizitorul dorește să înceteze 

contractul, fără nicio compensație, fără nicio formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau 

extrajudiciară. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde plata pentru partea de contract 

executată si, după caz, pentru cheltuielile efectuate până la data rezilierii în scopul îndeplinirii 

contractului, cu condiția să prezinte documente justificative în acest sens, aceste documente fiind 

verificate și confirmate în prealabil de către Achizitor. 

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a contractului, în conformitate cu dispozițiile 

mailto:dpo@nuclearelectrica.ro
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dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a 

acestuia și într-una din următoarele situații: 

a) Prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situațiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire, în temeiul art. 177 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile 

sectoriale; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului, având în vedere o încălcare gravă a 

obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 

Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

23.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 

adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă face obiectul unei proceduri de 

insolvență, lichidare, dizolvare, administrare/supraveghere judiciară sau se află sub controlul unei 

autorități care a încheiat o înțelegere cu creditorii privind plata datoriilor, și-a suspendat/încetat 

activitatea sau se află într-o situație asemănătoare, care rezultă dintr-o procedură similară reglementată 

de legislația sau reglementările stabilite la nivel national. 

(2) Achizitorul își rezervă dreptul de a nu denunta contractul cu Prestatorul împotriva căruia s-a 

deschis procedura generală de insolvență, atunci când, pe baza informațiilor și/sau documentelor 

prezentate de acesta, stabilește că acesta are capacitatea de a executa contractul. 

(3) In situatiile mentionate la alin. (1), Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a 

contractului. 

23.3 (1) Orice modificare a contractului, în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile 

şi condiţiile prevăzute la art. 235 - 241 din Legea nr. 99/2016, se poate realiza numai prin organizarea 

unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii. 

(2) În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral 

contractul 

 

24. Conflictul de interese 

Partile au obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice/sectoriale cu 

privire la evitarea conflictului de interese. 

Prestatorul trebuie sa evite orice contact/actiune/demers, inclusiv - dar nu limitat la - cele cu 

Achizitorul, personalul său sau colaboratorii acestuia, care ar putea sa compromita independenta 

Prestatorului ori pe cea a personalului său sau a colaboratorilor săi. Dacă și când Prestatorul eșuează, 

în orice fel, în a-și menține independența, Achizitorul, fără afectarea dreptului său de a obține 

repararea prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese astfel apărute, 

poate decide încetarea cu efect imediat a contractului, nemaifiind necesară îndeplinirea vreunei 

formalități prealabile precum si intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale. 

 

Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, cu aceeaşi valabilitate juridică, câte 

unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

Achizitor,       Prestator, 
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