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Contract sectorial de servicii 
 

Preambul 

 

In temeiul Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, s-a incheiat prezentul contract sectorial de 

servicii intre: 

 

1. Partile contractante 

 

SOCIETATEA NATIONALA „NUCLEARELECTRICA” S.A. (SNN), cu sediul in Bucuresti, Str. 

Polona nr. 65, sector 1, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00, inregistrata la Oficiul National 

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

10874881, Cod de inregistrare fiscala (CIF) RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 

0001, deschis la BCR Sucursala Sector 1 Bucuresti, reprezentata legal prin Cosmin Ghita - Director 

General si Paul Ichim - Director Financiar, in calitate de Achizitor, pe de o parte 

 

si  

 

..................................................., cu sediul in ............................., Str. ..............................., telefon / fax 

.........................., inregistrata la Oficiul National Registrul Comertului sub nr. 

........................................., Cod unic de inregistrare la Registrul Comertului (CUI) 

................................., Cod de inregistrare fiscala (CIF) .........................., cod IBAN 

........................................., deschis la ..............................., reprezentat legal prin 

................................(numele si functia), in calitate de Prestator, pe de alta parte, 

 

denumite in continuare „Partile” 

 

2. Definitii 

2.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) Contract - prezentul contract si toate anexele sale; 

b) Achizitor si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c) Pretul contractului - pretul maximal platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, 

pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

d) Servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului; 

e) Forta majora - reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, imprevizibila, 

absolut invincibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza 

greselii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; 

sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe 

naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci 

enuntiativa. 

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) Operator inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, 

singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 

personal; 

j) Persoana imputernicita de operator sau imputernicitul inseamna persoana fizica sau juridica, 

autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele 

operatorului; 

k) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul „zi”sau „zile” sau orice referire la „zile” reprezinta zile calendaristice, daca nu se 

specifica in mod diferit. 

 

4. Obiectul si pretul contractului 

4.1 (1) Prestatorul se obliga sa presteze „Servicii de traducere si retroversiune”, in perioada 

convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 

(2) Suplimentar fata de serviciile de la alin. (1), la solicitarea Achizitorului, Prestatorul va asigura si 

legalizarea notariala a traducerilor efectuate.   

(3) Tipurile de documente pentru care vor fi necesare servicii de traducere si retroversiune, si, dupa 

caz, legalizare notariala, sunt urmatoarele: 

 
Tip Document Cantitate estimata Numar estimat de 

pagini* 

Traducere 

Rapoarte trimestriale ale Consiliului de 

Administratie 

2 rapoarte/an 50 pagini/raport Romana – engleza 

Rapoarte semestriale ale Consiliului de 

Administratie 

1 raport/an 50 pagini Romana – engleza 

Rapoarte anuale ale Consiliului de 

Administratie 

1 raport/an 350 pagini Romana – engleza 

Situatii financiare anuale individuale 1 raport/an 60 pagini Romana – engleza 

Situatii financiare semestriale 

individuale 

1 raport/an 40 pagini Romana – engleza 

Situatii financiare anuale consolidate 1 raport/an 60 pagini Romana – engleza 

Situatii financiare semestriale 

consolidate 

1 raport/an 40 pagini Romana – engleza 

Rapoarte trimestriale privind activitatea 

economico-financiara in conformitate cu 

prevederile din Legea nr. 24/2017 si 

regulamentul ASF 

2 rapoarte/an 20 pagini/raport Romana – engleza 

Rapoarte semestriale privind activitatea 

economico-financiara in conformitate cu 

prevederile din Legea nr. 24/2017 si 

regulamentul ASF 

1 raport/an 20 pagini Romana – engleza 

Situatii financiare preliminare anuale 1 raport/an 25 pagini Romana – engleza 

Note supuse aprobarii/informarii 

Adunarii Generale a Actionarilor SNN 

In functie de necesitatile Achizitorului 

Alte materiale (contracte, oferte, 

acorduri, corespondenta, prezentari etc.) 

In functie de necesitatile Achizitorului 

* Pagina standard de traducere reprezinta pagina in limba tinta care contine 1.800 de caractere cu 

spatii. Numarul total de pagini traduse se va calcula automat cu ajutorul contorului din programul 

MW Word prin impartirea numarului total de caractere cu spatii la 1.800. 
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4.2 Achizitorul se obliga sa plateasca Prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului, in 

conformitate cu obligatiile asumate la art. 8.2. 

4.3 (1) Pretul maximal al contractului este de 130.000 lei, la care se adauga cota legala de TVA. 

(2) Tarifele unitare aferente serviciilor sunt urmatoarele: 

 
Limba Traducere revizuita 

in regim normal 

(Lei/pagina) 

Traducere revizuita in 

regim de urgenta 

(Lei/pagina) 

Tarif suplimentar pentru 

legalizare notariala a 

traducerii 

(Lei/pagina) 

Engleza - > Romana    

Romana - > Engleza    

Franceza - > Romana    

Romana - > Franceza    

Chineza - > Romana    

Romana - > Chineza    

Rusa - > Romana    

Romana - > Rusa    

 

(3) Tarifele unitare mentionate la alin. (2) sunt ferme si fixe in Lei (fara TVA) si nu se vor putea 

modifica sau ajusta pe perioada de derulare a contractului. 

4.4 Prestatorul nu va putea ridica niciun fel de pretentii in cazul neindeplinirii fizice si valorice 

maximale a contractului. 

4.5 Clauze speciale referitoare la plata taxei pe valoarea adaugata (TVA). 

(1) In cazul in care, pe perioada de derulare a contractului, Prestatorul este declarat inactiv de catre 

autoritatile competente, fiind inscris in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati iar contractul se 

deruleaza si dupa data inscrierii in registru, Achizitorul va plati Prestatorului sumele datorate 

contractual din care va deduce urmatoarele sume: 

a) taxa pe valoarea adaugata corespunzatoare bazei impozabile si pentru care Achizitorul nu isi 

poate exercita dreptul de deducere pe perioada inactivitatii Prestatorului; 

b) o suma egala cu efectul nedeductibilitatii cheltuielilor aferente achizitiilor de la Prestator care 

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

impozabila, respectiv valoarea achizitiei de la Prestator. 

(2) In cazul in care, pe perioada de derulare a contractului, Prestatorului platitor de TVA i se anuleaza 

inregistrarea in scopuri de TVA de catre autoritatile competente si este inscris in Registrul persoanelor 

impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata iar contractul se deruleaza si dupa data 

inscrierii in registru, Achizitorul va plati Prestatorului doar contravaloarea serviciilor prestate, fara 

TVA, urmand ca taxa pe valoarea adaugata sa fie suportata de catre Prestator, deoarece Achizitorul nu 

isi poate exercita dreptul de deducere in aceasta perioada.  

In situatia in care ulterior anularii inregistrarii in scopuri de TVA, Prestatorul redobandeste codul de 

TVA inclusiv pe perioada anularii anterioare a inregistrarii in scopuri de TVA, Achizitorul va plati 

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

conditia ca Prestatorul sa refaca facturile din perioada respectiva, asa cum este prevazut de Codul 

Fiscal. 

 

5. Durata contractului 

5.1 Durata prezentului contract este de 12 de luni, incepand de la data semnarii lui de catre ambele 

parti. 

5.2 Prezentul contract va continua sa isi produca efectele si dupa expirarea duratei mentionate la art. 

5.1 cu privire la acele drepturi si obligatii ale partilor, nascute in perioada de valabilitate a 

contractului, dar ale caror termene de executare/aducere la indeplinire/exercitare/de valabilitate se 

implinesc, indiferent de motiv, dupa expirarea duratei mentionate la art. 5.1. Astfel, prezentul contract 

isi va produce efectele pana la indeplinirea tuturor obligatiilor reciproce ale partilor contractante, chiar 
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daca indeplinirea acestor obligatii survine dupa expirarea duratei mentionate la art. 5.1 sau obligatiile 

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

5.3 Prezentul contract intra in vigoare si incepe sa-si produca efectele la data semnarii sale de catre 

ambele parti contractante, respectiv la data ultimei semnaturi (in ordine cronologica). 

 

6. Documentele contractului 

6.1 Documentele contractului sunt: 

a) prezentul text de contract 

b) Caietul de sarcini nr. 2967/27.02.2020      - Anexa # 1 

c) Oferta nr. ...          - Anexa # 2 

d) Dovada constituirii garantiei de buna executie     - Anexa # 3 

e) Acordul de confidentialitate, inclusiv angajamentele individuale  

de confidentialitate         - Anexa # 4 

f) Lista subcontractantilor si contractele incheiate cu acestia (daca este cazul) - Anexa # 5; 

g) Acordul de asociere (daca este cazul)      - Anexa # 6 

f) Acte aditionale, daca exista. 

6.2 In cazul unor discrepante intre documentele contractului, ordinea de prevalenta este: 

 - Acte aditionale mai noi in favoarea celor mai vechi; 

 - Acte aditionale in favoarea Contractului; 

 - Contractul in favoarea Caietului de sarcini; 

 - Caietul de sarcini in favoarea Ofertei. 

 

7. Obligatiile Prestatorului 

7.1 (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in conformitate 

cu cerintele Caietului de sarcini, cu obligatiile asumate in Oferta, precum si cu reglementarile in 

vigoare in domeniul contractului. 

(2) Prestatorul are obligaţia ca pentru efectuarea serviciilor să asigure resursele umane, materiale, 

echipamente, sau alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitiva, cerute de şi prin contract in 

masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod 

rezonabil din contract. 

(3) Prestatorul va asigura minim 10 traducatori (cate un traducator autorizat pentru fiecare din limbile: 

chineza, franceza si rusa si 7 traducatori autorizati pentru limba engleza) cu atestate de traducator 

autorizat emis de institutiile responsabile ale statului roman (Ministerul Justitiei si Ministerul Cultelor 

si Culturii) si care trebuie sa detina experienta similara in prestarea de servicii de traducere in 

domeniile indicate: industrial, financiar, nuclear, economic, juridic, corporatist. 

7.2 (1) Prestatorul va efectua serviciile pe baza comenzilor de servicii transmise de Achizitor conform 

art. 8.3. Prestatorul nu va putea refuza nicio comanda de servicii transmisa de Achizitor in 

conformitate cu prevederile prezentului contract. Prestatorul va confirma in scris Achizitorului 

primirea fiecarei comenzi, imediat ce o primeste. 

(2) Inainte de predarea catre Achizitor, Prestatorul va asigura revizuirea traducerilor si unificarea 

registrului stilistic si terminologic.  

(3) La solicitarea Achizitorului, Prestatorul va avea obligatia sa asigure si legalizarea notariala a 

documentelor traduse si/sau autentificarea traducerilor cu stampila de traducator autorizat. 

(4) Prestatorul va asigura servicii de traducere si retroversiune cu respectarea urmatoarelor cerinte: 

- Utilizarea unui limbaj si a unei terminologii adecvate pentru domeniile: industrial, financiar, 

nuclear, economic, juridic, corporatist, in functie de continutul documentului care trebuie 

tradus; 

- Utilizarea unui registru stilistic si artistic potrivit, specific limbii (adaptare structura fraza, 

utilizarea prepozitiilor si conjuctiilor potrivite, inversiuni, intercalari, etc.); 

- Respectarea formatarii, aranjamentului in pagina, a tabelelor si graficelor. 

 



 

5 

7.3 (1) Prestatorul va avea obligatia sa predea Achizitorului traducerile pe e-mail in format MS Word 

cu respectarea urmatoarelor termene: 

 

Numar de pagini document 
Termene de prestare 

Regim de urgenta Regim normal 

10 6 ore 12 ore 

20 12 ore 36 ore 

50 36 ore 60 ore 

100 72 ore 96 ore 

 

(2) Termenele de prestare mentionate la alin. (1) se calculeaza incepand cu: 

a) Data si ora primirii, de la Achizitor, a unei comenzi de servicii, impreuna cu 

documentul/documentele ce trebuie traduse - in cazul in care comanda de servicii se 

transmite de catre Achizitor in intervalul orar 09:00-17:00, in zilele lucratoare; 

b) ora 9:00 a.m. a zilei imediat lucratoare - in cazul in care comanda de servicii se transmite 

de catre Achizitor dupa ora 17:00 sau in zilele nelucratoare. 

Cu titlu de exemplu: Daca o comanda de servicii se transmite Prestatorului intr-o zi de joi la ora 19:00, 

iar documentul ce necesita traducere are 100 de pagini, traducere in regim normal, termenul de 

finalizare a traducerii va curge incepand cu ora 09:00 a.m. a zilei de vineri si se va incheia la ora 09:00 

a.m. a zilei de marti din saptamana urmatoare. 

(3) In cazul in care, in conditiile art. 12, Achizitorul solicita Prestatorului refacerea traducerilor, 

termenul pentru refacere va fi jumatate din termenul initial de prestare, stabilit pentru fiecare 

document in parte conform alin. (1) de mai sus, in functie de numarul de pagini si de regimul de 

prestare. 

(4) In cazul in care Achizitorul solicita legalizarea notariala a traducerilor, termenul de predare a 

documentelor se va stabili de comun acord intre reprezentantii celor doua parti. 

7.4 (1) Prestatorul va avea obligatia sa prezinte Achizitorului, lunar, un Raport de lucru in format 

tabelar care va include cel putin urmatoarele elemente:  

- lista documentelor pentru care s-a solicitat traducere de catre Achizitor; 

- denumire documente, tip traducere (traducere din/in limba ...); 

- regimul de prestare solicitat (regim normal sau regim de urgenta); 

- pentru fiecare document: numar caractere/numar pagini; 

- pentru fiecare document: tarif unitar aplicabil/pret total traducere; 

- tarif unitar/pret total legalizare notariala, daca este cazul; 

(2) Raportul de lucru mentionat la alin. (1) va fi insotit de capturi de ecran cu contorul de cuvinte in 

MS Word pentru fiecare document tradus, pentru verificare. 

7.5 Prestatorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror: 

(i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 

(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de serviciile prestate, si 

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

cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini 

intocmit de catre Achizitor. 

 

8. Obligatiile Achizitorului 

8.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in conformitate cu termenele si conditiile 

prevazute la art. 12. 

8.2 Achizitorul va efectua plata serviciilor lunar, pentru serviciile prestate in luna anterioara, in termen 

de 30 de zile de la emiterea de catre Achizitor a Procesului Verbal de Receptie a Serviciilor (PVRS) 

aferent lunii de referinta, pe baza facturii Prestatorului si a PVRS semnat fara observatii de 

reprezentantul Achizitorului. 

8.3 (1) Achizitorul va transmite Prestatorului, de regula prin email, comenzi de servicii impreuna cu 

documentele pentru care se solicita traducerea, in format MS Word sau pdf. In comenzile de servicii se 
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va specifica pentru fiecare document in parte regimul de prestare, respectiv regim normal sau regim de 

urgenta, precum si daca sunt necesare servicii de legalizare notariale. 

(2) De regula, Achizitorul va notifica Prestatorul, cu 2-3 zile inainte, cu privire la situatiile in care 

urmeaza o comanda aferenta unui volum semnificativ de pagini (peste 50 de pagini), astfel incat 

Prestatorul sa isi poata planifica resursele necesare realizarii traducerilor la timp. 

 

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 

9.1 (1) In cazul in care, din culpa sa exclusiva, Prestatorul nu isi indeplineste intocmai si la timp 

obligatiile prevazute in contract, atunci Achizitorul are dreptul de a pretinde plata de si de a factura in 

mod corespunzator daune-interese (penalitati). Daunele-interese (penalitatile) solicitate de Achizitor in 

astfel de cazuri se vor calcula prin aplicarea unei cote procentuale de 0,2% pe zi de intarziere la 

valoarea obligatiilor neefectuate, efectuate cu intarziere si/sau in mod defectuos, necorespunzator, 

pana la indeplinirea efectiva si conforma a respectivelor obligatii. 

(2) Suplimentar fata de penalitatile prevazute la alin. (1), se vor aplica urmatoarele penalitati/sanctiuni: 

➢ la a doua aparitie a unei situatii de intarziere pentru traduceri in regim de urgenta - se va aplica 

o penalitate de 25% din valoarea prestatiei; 

➢ la a treia aparitie a unei situatii de intarziere pentru orice fel de traduceri (orice regim) - se va 

aplica o penalitate de 75% din valoarea prestatiei; 

➢ la a patra aparitie a unei situatii de intarziere pentru orice fel de traducere (orice regim) - 

Achizitorul va avea dreptul sa rezilieze contractul, fara nicio notificare prealabila sau vreo alta 

formalitate. 

9.2 In cazul in care Achizitorul nu isi onoreaza obligatiile de plata a facturilor in termenul convenit la 

art. 8.2, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota 

procentuala de 0,05% pe zi de intarziere din plata neefectuata, pana la data platii efective, dar nu mai 

mult decat valoarea debitului. 

9.3 Perceperea de catre Parti a daunelor-interese (penalitatilor) nu va exonera Prestatorul de obligatia 

de a efectua si termina serviciile sau de a isi indeplini intocmai alte sarcini, obligatii sau 

responsabilitati pe care le are conform prevederilor contractului. 

9.4 La constatarea nerespectarii obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, 

partea lezata emite o notificare scrisa celeilalte parti cu privire la obligatia nerespectata sau indeplinita 

defectuos si acorda un termen de remediere care de regula nu poate depasi 5 zile lucratoare. In cazul in 

care partea in culpa nu reuseste sa-si indeplineasca obligatia in termenul acordat prin notificare, partea 

lezata va avea dreptul sa rezilieze contractul, fara interventia instantei de judecata si fara vreo alta 

formalitate prealabila. Rezilierea va deveni efectiva dupa implinirea unui termen de 5 zile lucratoare 

calculat incepand cu prima zi urmatoare termenului acordat pentru remediere si va da dreptul partii 

lezate de a pretinde plata de daune-interese. 

9.5 Prevederile prezentului Contract in materia rezilierii Contractului se completeaza cu prevederile in 

materie ale Codului Civil in vigoare. 

9.6 In situatia rezilierii din cauza nerespectarii de catre parti a obligatiilor contractuale, partea in culpa 

va datora daune-interese pentru acoperirea si/sau compensarea integrala a prejudiciului suferit. 

Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere celor ale art. 9.1 si 9.2 de mai sus, care raman 

aplicabile. 

 

10. Garantia de buna executie a contractului 

10.1 (1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum 13.000 

Lei, reprezentand 10% din valoarea contractului fara TVA. 

(2) Garantia de buna executie se va constitui in termenul prevazut la art. 45 alin. (3) din HG nr. 

394/2016, respectiv in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de catre ambele parti, prin 

virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau 

din alt stat sau o societate de asigurari, in conditiile legii. 

(3) In cazul constituirii garantiei de buna executie printr-un instrument de garantare, se vor respecta 

urmatoarele conditii: 
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(i) Garantia trebuie sa fie irevocabila; 

(ii) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, 

respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa 

persoanei garantate; 

(iii) Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa fie egala cu durata contractului plus 30 de zile. 

(4) Prestatorul are obligatia de a inlocui instrumentul de garantare a bunei executii in urmatoarele 

situatii: 

(i) atunci cand institutia de credit depozitara a garantiei de buna executie initiale se afla in una din 

urmatoarele situatii: 

a) incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu disponibilitatile banesti; 

b) scaderea sub 2% a indicatorului de solvabilitate a institutiei de credit; 

c) retragerea autorizatiei de functionare a institutiei de credit, potrivit prevederilor legale, ca urmare a 

imposibilitatii de redresare financiara a unei institutii de credit; 

(ii) atunci cand societatea de asigurare depozitara a garantiei de buna executie initiale se afla in una 

din urmatoarele situatii: 

a) incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu disponibilitatile banesti; 

b) retragerea autorizatiei de functionare a societatii de asigurare, ca urmare a imposibilitatii 

restabilirii, in cadrul procedurii de redresare financiara, a respectarii cerintei de capital de 

solvabilitate - in cazul societatilor supravegheate conform partii I "Regimul de supraveghere 

Solvabilitate II" din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de 

asigurare si reasigurare, cu modificarile ulterioare, sau ca urmare a imposibilitatii restabilirii marjei 

de solvabilitate disponibile cel putin la limita minima a marjei de solvabilitate - in cazul 

societatilor supravegheate conform partii a II-a "Regimul national de supraveghere" din Legea nr. 

237/2015, cu modificarile ulterioare; 

c) retragerea autorizatiei in cazul asiguratorului rezidual rezultat din procesul de rezolutie conform 

prevederilor art. 71 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor; 

(iii) precum si in orice alte situatii in care entitatea depozitara a garantiei de buna executie initiale se 

afla in incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu disponibilitatile banesti. 

10.2 In aplicarea art. 10.1 alin. (3) lit. (i) si (ii) sunt valabile urmatoarele reguli: 

(1) Obligatia/angajamentul/instrumentul de garantare (garantia) este valabil/a, irevocabil/a si 

neconditionat/a pe toata durata derularii contractului, Emitentul/Asiguratorul/Garantorul emitent al 

instrumentului de garantare angajandu-se sa efectueze plata garantiei in mod neconditionat, 

independent de valabilitatea si efectele juridice ale Contractului, renuntand la beneficiul discutiunii si 

diviziunii, la orice contestatii si obiectiuni  si fara a fi necesara vreo cerere de chemare in judecata sau 

sentinta arbitrala, la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa 

persoanei garantate. 

(2) In cazul in care obligatia/angajamentul de garantare este asumat/a prin intermediul a mai multor 

documente ale caror prevederi sunt contradictorii (ex. scrisoarea de asumare contine toate elementele 

solicitate de asumare a obligatiei/angajamentului de garantare, in special cele privitoare la 

irevocabilitate si conditionalitate, dar conditiile de afaceri, sau alte documente contractuale care fac 

parte integranta din obligatie/angajament, au prevederi contrare, in special in privinta irevocabilitatii 

angajamentului si a conditionalitatii platii), textul scrisorii de asumare va mentiona ierarhia 

interpretarii juridice a documentelor, respectiv ca, in cazul unor prevederi contrare/ diferite, primeaza 

prevederile din scrisoarea de asumare, prin derogare de la conditiile generale de afaceri si alte conditii 

contractuale standard practicate de Emitent/Asigurator/Garantor. 

10.3 (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe 

parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Prestatorul nu isi 

indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii 

asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru atat Prestatorului, 

cat si, dupa caz, emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost 

respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. 

(2) In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a 

reintregi garantia in cauza, raportat la restul ramas de executat din contract. 
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(3) In situatia prelungirii, din orice motiv, a duratei contractului mentionata la art. 5.1, Prestatorul va 

avea obligatia sa prelungeasca corespunzator valabilitatea garantiei de buna executie astfel incat 

aceasta sa acopere intreaga durata a contractului plus 30 de zile. 

10.4 Achizitorul va elibera garantia de buna executie in termen de 14 zile de la receptia fara 

neconformitati a ultimelor servicii prestate in baza contractului, daca nu s-a apelat la articolul 10.3 (1). 

 

11. Confidentialitate. Proprietate intelectuala 

11.1 (1) O parte contractanta nu are dreptul fara acordul scris al celeilalte parti: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane 

implicate in indeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a 

contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale. 

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face 

confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii 

contractului. 

11.2 O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la 

contract daca: 

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte; sau 

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti pentru asemenea 

dezvaluire; sau 

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 

11.3 Odata cu sau imediat dupa semnarea contractului, partile vor semna un Acord de 

confidentialitate, care se va constitui in Anexa # 3 la prezentul contract, in care se vor detalia 

drepturile si obligatiile partilor referitoare la respectarea confidentialitatii informatiilor. Personalul 

Prestatorului implicat in derularea activitatilor ce fac obiectul contractului va semna un Angajament de 

confidentialitate individual, care se va anexa Acordului de confidentialitate semnat de parti. 

11.4 (1) Documentele Achizitorului si traducerile 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) Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala 

ori industriala, dobandite in executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusiva a 

Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, 

fara limitare geografica ori de alta natura. 

 

12. Receptia serviciilor 

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

cu cerintele din Caietul de Sarcini si din prezentul contract. 

12.2 Verificarile vor fi efectuate de catre Achizitor prin reprezentantii sai imputerniciti, in 

conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris 

Prestatorului identitatea persoanelor imputernicite pentru acest scop. 

12.3 (1) In termen de 5 zile de la primirea traducerilor de la Prestator, Achizitorul va comunica in scris 

acestuia eventualele neconformitati identificate (termeni si exprimari eronati/eronate, erori de 

intelegere si de sintaxa, fragmente lipsa etc.), iar Prestatorul va avea obligatia sa refaca traducerile 

neconforme, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, cu respectarea prevederilor art. 7.3 alin. (3). 

(2) Receptia serviciilor prestate in decursul unei luni calendaristice se va efectua in primele 10 zile ale 

lunii urmatoare si se va materializa intr-un Proces Verbal de Receptie Servicii (PVRS) conform 

precizarilor de la pct. 16 din Caietul de sarcini. 

La PVRS-ul lunar se va atasa Raportul de lucru intocmit de Prestator conform art. 7.4. 

(3) PVRS semnat fara observatii de reprezentantii Achizitorului va sta la baza emiterii si respectiv 

platii facturii Prestatorului de catre Achizitor. 
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13. Prevederi anti-mita/anti-frauda 

13.1 Prestatorul/Personalul Prestatorului/Subcontractantii va/vor actiona intotdeauna loial si impartial 

si ca un consilier de incredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduita al 

domeniului sau de activitate precum si cu discretia necesara. 

13.2 (1) Executantul declara, dupa cunostiinta sa, ca atat el insusi cat si Personalul/Subcontractantii 

sau/sai, nici direct, nici printr-un tert, nu a/au promis, nu a/au oferit sau nu a/au dat o suma de bani, 

bunuri materiale si/sau orice alt beneficiu cu intentia de a fi determinat un salariat al Achizitorului sa 

execute o activitate sau atributie de serviciu in mod necorespunzator sau sa fi rasplatit un salariat al 

Achizitorului pentru executarea unei activitati sau atributii de serviciu sau sa fi oferit/sa fi promis 

oferirea oricarui stimulent cu scopul de a fi determinat un salariat al Achizitorului sa fi intreprins sau 

sa se fi abtinut de la a intreprinde o activitate sau de a-si fi exercitat o atributie de serviciu pe parcursul 

desfasurarii contractului si ulterior, care ar fi incalcat atributiile si responsabilitatile 

persoanei/persoanelor vizate fata de Achizitor.  

(2) Prestatorul/Personalul Prestatorului/Subcontractantii, nici direct, nici printr-un tert, nu va/vor 

promite sau nu va/vor oferi si nici nu va/vor da o suma de bani, bunuri materiale si/sau orice alt 

beneficiu cu intentia de a determina un salariat al Achizitorului sa execute o activitate sau atributie de 

serviciu in mod necorespunzator sau sa rasplateasca un salariat al Achizitorului pentru executarea unei 

activitati sau atributii de serviciu sau sa ofere/sa promita oferirea oricarui stimulent cu scopul de a 

determina un salariat al Achizitorului sa intreprinda sau sa se abtina de la a intreprinde o activitate sau 

de a-si exercita o atributie de serviciu pe parcursul desfasurarii contractului si ulterior, care ar incalca 

atributiile si responsabilitatile persoanei/persoanelor vizate fata de Achizitor. 

13.3 (1) Prestatorul declara ca, dupa cunostinta sa, Personalul/Subcontractantii Prestatorului nu a/au 

platit direct sau indirect, niciun comision necuvenit sau o taxa solicitata nelegal, unui salariat al 

Achizitorului, in legatura cu prezentul contract. 

(2) Prestatorul/Personalul Prestatorului/Subcontractantii nu va/vor plati sau nu va/vor intentiona sa 

plateasca, direct sau indirect, niciun comision necuvenit, nicio taxa solicitata nelegal si nu va/vor oferi 

niciun cadou unui salariat al Achizitorului in legatura cu derularea contractului sau pentru obtinerea 

oricarui favor ori pentru orice alt motiv.  

13.4 In cazul in care Prestatorul/Personalul Prestatorului sau oricare dintre Subcontractantii sai se 

ofera sa dea/sa acorde sau dau/acorda oricarei persoane mita, bunuri, facilitati, comisioane in scopul 

de a determina sau recompensa indeplinirea/neindeplinirea oricaror acte sau fapte in legatura cu 

prezentul contract sau pentru a favoriza/defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul contract, 

Achizitorul va putea decide incetarea/rezilierea contractului. 

13.5 Prestatorul/Personalul Prestatorului/Subcontractantii declara ca nu a/au fost 

condamnat/condamnati nici ca persoana/companie, nici administratorii/membrii organului de 

conducere/asociatii sai, dupa caz, respectiv ca nu a(u) pledat vinovat(ti) cu privire la o infractiune care 

implica frauda, coruptia, mita, delapidarea sau alte infractiuni economico-financiare. 

13.6 Prestatorul/Personalul Prestatorului/Subcontractantii este/sunt de acord sa furnizeze si sa sustina, 

la solicitarea expresa a Achizitorului, o declaratie pe propria raspundere in privinta respectarii 

politicilor anti-mita, ale principiilor de afaceri si de conduita etica ale Achizitorului si se obliga sa 

anunte imediat, in scris, Achizitorul in privinta oricarui caz aparut sau de care a/au luat cunostinta 

ulterior, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la luarea la cunostinta a situatiei aparute. 

13.7 Prestatorul si Personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii contractului, 

inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si dupa incetarea contractului. 

13.8 Prestatorul/Personalul Prestatorului/Subcontractantii este/sunt de acord si se angajeaza sa 

respecte politicile si procedurile referitoare la sistemul de management anti-mita al Achizitorului. 

13.9 Orice incalcare a obligatiilor asumate prin clauzele anti-mita de la art. 13.1 – 13.8 de mai sus va 

conferi dreptul Achizitorului de a rezilia contractul, cu efect imediat, fara nicio compensatie, fara nicio 

formalitate si fara nicio alta procedura judiciara sau extrajudiciara. 

13.10 (1) In aplicarea prezentului articol 13, prin „Personalul Prestatorului” se intelege personalul 

angajat la data semnarii prezentului contract, precum si oricare alt personal care va fi angajat de 

Prestator pe perioada de valabilitate a prezentului contract. 
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(2) In aplicarea prezentului articol 13, prin „Subcontractant” se intelege atat subcontractantii declarati 

de Prestator la momentul semnarii prezentului contract, cat si, daca este cazul, oricare alti 

subcontractanti ce vor fi implicati ulterior in executarea prezentului contract.   

13.11. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a rezolutiona/rezilia contractul, fara insa a fi afectat 

dreptul Partilor de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, in situatia in care Prestatorul a 

savarsit nereguli, neconformitati sau infractiuni care implica frauda, coruptia, mita, delapidarea sau 

alte infractiuni economico-financiare in cadrul procedurii de atribuire a contractului sau in legatura cu 

executarea acestuia.  

(2) Prestatorul poate rezolutiona/rezilia contractul fara insa a fi afectat dreptul Partilor de a pretinde 

plata unor daune sau alte prejudicii, in cazul in care Achizitorul a comis erori esentiale, nereguli, 

neconformitati sau infractiuni care implica frauda, coruptia, mita, delapidarea sau alte infractiuni 

economico-financiare in cadrul procedurii de atribuire a contractului sau in legatura cu executarea 

acestuia. 

 

14. Forta majora 

14.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

14.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

14.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

14.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si 

in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 

limitarii consecintelor. 

14.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 30 de zile, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 

fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

 

15. Intarzieri 

15.1 Prestatorul are obligatia de a respecta termenele de prestare prevazute in Contract, precum si 

orice alte termene convenite cu reprezentantii Achizitorului. 

15.2 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, din motive obiective, neimputabile Prestatorului, 

acesta nu poate respecta termenele convenite, Prestatorul are obligatia de a notifica acest lucru, in timp 

util, in scris, Achizitorului. Modificarea termenelor convenite in prezentul contract se poate face 

numai in situatii obiective, neimputabile Prestatorului, cu acordul ambelor parti, printr-un act aditional 

la contract. 

15.3 In afara situatiilor descrise la art. 15.2 sau a cazului de forta majora, orice intarziere in 

indeplinirea contractului din culpa exclusiva a Prestatorului da dreptul Achizitorului de a solicita 

penalitati Prestatorului conform art. 9.1. 

 

16. Solutionarea litigiilor 

16.1 Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau divergenta care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 

indeplinirea contractului. 

16.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa 

rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca neintelegerea sau divergenta 

contractuala sa se solutioneze de catre instantele competente material de la sediul Achizitorului, in 

conditiile si potrivit procedurilor reglementate de legislatia in vigoare. 

 

17. Limba care guverneaza contractul 

17.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
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18. Comunicari 

18.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. Toata corespondenta referitoare la derularea contractului se va transmite in atentia 

Departamentului Comunicare si Relatii cu Investitorii (DCRI) din cadrul SNN Executiv, avand 

calitatea de derulator al contractului potrivit art. 20. Orice corespondenta in legatura cu contractul (cu 

exceptia celei in legatura cu art. 21.11 din prezentul contract) adresata altcuiva decat derulatorului de 

contract, desemnat in conditiile prezentui articol, nu va fi luata in considerare. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 

 

19. Legea aplicabila contractului 

19.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

19.2 Toate prevederile prezentului contract se completeaza si se interpreteaza conform prevederilor 

Codului Civil si a legilor aplicabile din Romania. Clauzele contractuale sunt obligatorii pentru partile 

contractante. 

19.3 Daca pe parcursul derularii contractului apar modificari legislative a caror implementare este 

imperativ impusa prin respectivele modificari legislative, modificari ce afecteaza clauzele 

contractuale, partile vor conveni prin Act Aditional amendarea acestora. 

19.4 In orice situatie, prevederile legale imperative prevaleaza clauzelor contractuale. 

19.5 Prin semnarea prezentului contract, partile confirma faptul ca au luat la cunostinta, au inteles pe 

deplin si accepta in mod expres toate prevederile acestuia. 

 

20. Derularea contractului 

20.1 Prezentul contract va fi derulat de catre Departamentul de Comunicare si Relatii cu Investitorii 

(DCRI) din cadrul SNN Executiv. 

20.2 Derularea contractului va cuprinde, dupa caz, fara a se limita la, coordonarea activitatilor, 

lansarea comenzilor de traduceri catre Prestator, receptionarea serviciilor, avizarea platilor, purtarea 

corespondentei cu Prestatorul, transmiterea de notificari privind intarzieri/neindeplinirea obligatiilor, 

executarea garantiei de buna executie, calcularea si aplicarea de penalitati, initierea actelor aditionale, 

emiterea documentului constatator prevazut la art. 161 din HG nr. 394/2016 (daca acest lucru este 

solicitat de catre Prestator). 

20.3 Facturile se vor emite pe numele S.N. Nuclearelectrica SA. si se vor transmite in original la 

registratura SNN din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti. 

 

21. Protectia datelor cu caracter personal 

21.1 Atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in legatura cu Contractul, fiecare Parte se 

obliga sa se conformeze cu legislatia aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal, respectiv 

cu Regulamentul nr. 679/2016 si cu orice norme general obligatorii adoptate in legatura cu protectia 

datelor cu caracter personal. 

21.2 Prelucrarea de catre una din Parti a datelor cu caracter personal primite de la cealalta Parte se va 

face numai in vederea incheierii Contractului si prestarii serviciilor care fac obiectul Contractului si 

indeplinirii obligatiilor legale ale Prestatorului. 

21.3 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. 

21.4 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. Orice date cu caracter personal a caror prelucrare nu mai este necesara, conform legilor, 

ulterior executarii contractului, vor fi returnate celeilalte Parti sau distruse. 

21.5 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, 

adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare sau 
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punere la dispozitie, aliniere sau combinare, restrictionare, stergere sau distrugere. 

21.6 Categoriile de persoane vizate ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate de Parti sunt: 

salariati si personal de conducere cu contract de mandat. 

21.7 Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Parti vor fi: nume, prenume, functie 

ocupata, numere de telefon, adrese de corespondenta (inclusiv de email). 

21.8 Fiecare Parte care divulga 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. 

21.9 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.  

21.10 In cazul in care, in legatura cu acest Contract, Prestatorul, in calitate de Imputernicit, 

prelucreaza date personale in numele si pe seama Achizitorului (SNN), Prestatorul: 

(i) prelucreaza datele cu caracter personal numai pe baza unor instructiuni documentate din partea 

Achizitorului, inclusiv in ceea ce priveste transferurile de date cu caracter personal catre o tara 

terta sau o organizatie internationala, cu exceptia cazului in care aceasta obligatie ii revine 

Imputernicitului in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care i se aplica. In 

acest caz, notifica aceasta obligatie juridica Achizitorului inainte de prelucrare, cu exceptia 

cazului in care dreptul respectiv interzice o astfel de notificare din motive importante legate de 

interesul public; 

(ii) se asigura ca persoanele autorizate sa prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat sa 

respecte confidentialitatea sau au o obligatie statutara adecvata de confidentialitate; 

(iii) nu recruteaza o alta persoana imputernicita fara a primi in prealabil o autorizatie scrisa, specifica 

sau generala, din partea operatorului; 

(iv) tinand seama de natura prelucrarii, ofera asistenta Achizitorului prin masuri tehnice si 

organizatorice adecvate, in masura in care acest lucru este posibil, pentru indeplinirea obligatiei 

acestuia de a raspunde cererilor privind exercitarea de catre persoana vizata a drepturilor 

prevazute in Regulamentul nr. 679/2016; 

(v) asista Achizitorul in asigurarea respectarii obligatiilor privind securitatea datelor cu caracter 

personal, tinand seama de caracterul prelucrarii si informatiile aflate la dispozitia persoanei 

imputernicite; 

(vi) la alegerea Achizitorului, sterge sau returneaza acestuia toate datele cu caracter personal dupa 

incetarea furnizarii serviciilor legate de prelucrare si elimina copiile existente, cu exceptia 

cazului in care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern impune stocarea datelor cu caracter 

personal; 

(vii) pune la dispozitia Achizitorului toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea 

obligatiilor prevazute la prezentul articol, permite desfasurarea auditurilor, inclusiv a inspectiilor, 

efectuate de operator sau alt auditor mandatat si contribuie la acestea; 

(viii) 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; 

(ix) 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; 

(x) 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; 

(xi) va asigura intern, in conditii organizatorice optime, confidentialiatea datelor personale transmise 
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de SNN; asigurarea canalului de transmisie a datelor personale dintre Parti, pe durata transmisiei, 

va putea fi in sarcina Prestatorului sau a SNN, dupa caz, in conditiile stabilie conform 

Contractului dintre parti. 

21.11 Partile convin sa isi notifice reciproc orice incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, in 

mod prompt, dar nu mai tarziu de 24 de ore de la luarea la cunostinta a incalcarii, 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) …..………..  

 

22. Denuntarea contractului. Suspendarea contractului 

22.1 (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa 

adresata Prestatorului cu 30 de zile inainte de momentul la care Achizitorul doreste sa inceteze 

contractul, fara nicio compensatie, fara nicio formalitate si fara nicio alta procedura judiciara sau 

extrajudiciara. In acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde plata pentru partea de contract 

executata si, dupa caz, pentru cheltuielile efectuate pana la data efectiva a denuntarii, in scopul 

indeplinirii contractului, cu conditia sa prezinte documente justificative in acest sens, aceste 

documente fiind verificate si confirmate in prealabil de catre Achizitor. 

(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului 

Achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului, in conformitate cu dispozitiile 

dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate a 

acestuia si intr-una din urmatoarele situatii: 

a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, intr-una dintre situatiile care ar fi determinat 

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

sectoriale; 

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Prestatorului, avand in vedere o incalcare grava a 

obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a 

Curtii de Justitie a Uniunii Europene. 

22.2 (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa 

adresata Prestatorului, fara nicio compensatie, daca Prestatorul a fost declarat in stare de faliment, face 

obiectul unei proceduri de lichidare, dizolvare, administrare/supraveghere judiciara sau se afla sub 

controlul unei autoritati care a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a 

suspendat/incetat activitatea, este in executare silita sau se afla intr-o situatie asemanatoare, care 

rezulta dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau reglementarile stabilite la nivel 

national. 

(2) In cazul in care s-a deschis o procedura generala de insolventa impotriva Prestatorului, inclusiv 

orice membru/lider in cazul unei asocieri, unui consortiu sau altei grupari formate din doua sau mai 

multe persoane sau impotriva unui subcontractant sau a unui tert sustinator, in termen de 30 de zile de 

la data deschiderii procedurii, sau dupa caz, de la data semnarii contractului, in situatia in care este 

deja deschisă o procedură generală de insolvenţă împotriva acestuia, Prestatorul se obliga sa prezinte o 

analiza detaliata a impactului acestui eveniment asupra executarii contractului si a capacitatii sale de 

indeplinire a obligatiilor, insotita de un plan de masuri privind prevenirea oricarui impact negativ. 

(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. 

22.3 In cazul in care se constata ca procedura de atribuire a contractului sau executarea contractului 

este viciata de erori esentiale, nereguli, neconformitati sau infractiuni care implica frauda, coruptia, 

mita, delapidarea sau alte infractiuni economico-financiare, Achizitorul are dreptul, la alegerea sa, (i) 

fie sa propuna Prestatorului suspendarea executarii contractului, pana la clarificarea situatiei si luarea 

unei decizii privind continuarea sau incetarea contractului – situatie in care suspendarea va fi 

consfiintita printr-un inscris semnat de ambele parti, urmand sa inceteze la momentul la care 

Achizitorul va decide privind continuarea sau incetarea contractului, (ii) fie incetarea contractului, ca 

efect al rezilierii sale, in conditiile art. 13.9 sau, dupa caz, art. 13.11 din prezentul Contract. 

mailto:dpo@nuclearelectrica.ro
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23. Conflictul de interese 

23.1 (1) Partile au obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice/sectoriale 

cu privire la evitarea conflictului de interese. 

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

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

Prestatorului ori pe cea a personalului sau sau a colaboratorilor sai. Daca si cand Prestatorul esueaza, 

in orice fel, in a-si mentine independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului sau de a obtine 

repararea prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese astfel aparute, 

poate decide incetarea cu efect imediat a contractului, nemaifiind necesara indeplinirea vreunei 

formalitati prealabile precum si interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale. 

 

24. Revizuirea si modificarea contractului precum si dispozitii conexe 

24.1. Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea 

și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul 

Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului. 

 

25. Subcontractanti (se aplica numai in cazul subcontractarii unei /unor parti din contract) 

25.1 (1) Subcontractantii propusi in oferta au dreptul de a isi exprima, la momentul incheierii 

contractului, sau la momentul introducerii acestora in contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct 

de catre Achizitor, corespunzator partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractanti, 

potrivit contractului dintre Prestator si subcontractant. 

In cazul in care un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, activitatile ce revin 

acestuia, precum si sumele aferente prestatiilor, trebuie sa fie detaliate in contractul incheiat de 

respectivul subcontractant cu Prestatorul, in caz contrar plata directa a subcontractantului de catre 

Achizitor nefiind posibila. 

(2) Contractele incheiate intre subcontractant si Prestator trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se 

vor constitui in anexe la contractul de prestare. 

25.2 (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste 

contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Prestator de modul in care isi indeplineste 

partea sa din contract. 

25.3 (1) Prestatorul va comunica Achizitorului numele, datele de contact si reprezentantii legali ai 

subcontractantilor sai implicati in executarea contractului, cel mai tarziu la momentul inceperii 

executarii contractului. 

(2) Prestatorul are obligatia de a notifica Achizitorului orice modificari ale informatiilor prevazute la 

alin. (1) pe durata contractului. 

(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului, cu 

conditia ca schimbarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului. 

(4) In situatia prevazuta la alin. (3), Prestatorul va transmite Achizitorului informatiile prevazute la 

alin. (1) si va obtine acordul Achizitorului privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior in 

executarea contractului. 

(5) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea 

contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei 

unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzator partii lor de implicare in 

contractul care urmeaza sa fie indeplinit. 

 

Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cu aceeasi valabilitate juridica, cate 

unul pentru fiecare parte 

 

 

 
Achizitor,       Prestator, 


