Nr.2853/14.03.2022
Aprobat,
Director Financiar
Dan Niculaie - Faranga
CAIET DE SARCINI
1. DENUMIREA/ TIPUL ACHIZI IEI – “Servicii privind închirierea unor spa ii de birouri
pentru desf urarea activit ii angaja ilor din Societatea Na ional Nuclearelectrica S.A. (SNN)
– Sediul Central”
2. OBIECTUL ACHIZI IEI
Obiectul contractului care se va încheia între Societatea Na ional Nuclearelectrica S.A. (SNN) i
ofertantul desemnat c tig tor îl reprezint închirierea unui imobil/spa ii de birouri cu o suprafa
util intre 2.000 mp si 2.600 mp, pentru desf urarea activit ii angaja ilor din cadrul SNN Sediul
închirierii trebuie s includ servicii de
mentenan atât a echipamentelor ce deservesc func ionalitatea acestuia dar i servicii de între inere
a spa iilor închiriate, s fie echipat cu dot ri i instala ii tehnice, utilit i i locuri de parcare necesare
desf ur rii în condi ii corespunz toare a activit ii angaja ilor.
Cod CPV 70310000-7 – Servicii de închiriere sau de vânzare imobile
3. DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului este de minim
posibilitatea prelungirii înainte de expirarea duratei contractului, cu perioade de câte 6 sau 12 luni.
Prelungirea contractului se poate realiza prin renegociere în avantajul achizitorului

4. CARACTERISTICI TEHNICE I DE PERFORMAN
A.0
sar
Central va fi de 2.000-2.600 mp utili î
grupuri sanitare i anexe (spa ii de depozitare materiale pentru protocol, spa ii de arhivare, spa ii
pentru materiale publicitare etc.).
i se vor prezenta poze relevante cu spa iile ce fac obiectul
închirierii.

A.1 Imobilul, trebuie s fie amplasat în Bucure ti si s se situeze într-o zon ultracentral , s
ofere o bun accesibilitate stradal (acces dintr-un bulevard central) i acces facil la mijloacele
de transport în comun astfel încât personalul angajat s aib acces cu u urin la mijloacele de
transport în comun, atât subteran, cât i suprateran, distanta de mers pe jos, de la sta ia
mijlocului de transport în comun pan la adresa imobilului ce urmeaz a fi închiriat s fie de
maxim 1000 metri.
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A.2
construc iei
fie mai mic de 2010, instala iile

, anul de construc ie a cl dirii s nu
s fie de cea mai bun calitate.
prevederilor Legii nr.

307 din 12 iulie 2006, cu reactualizarile ulterioare,
privind securitatea la incendiu, respectiv prin certificatul
, cu
reactualizarile ulterioare,
în conformitate cu prevederile
Legii nr. 448/2006 republicat
i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, varianta în vigoare.
Achizitorul
(cartea construc iei)
celor declarate de ofertant.
A.3 Ofertantul trebuie sa asigure paza imobilului

achizitorului instalarea propriului
sau pe etajul/etajele închiriate. Ofertantul

trebuie sa asigure sistem de s
achizitorului.
A.4
necesita ile i organigrama SNN Sediul Central astfel:
-

ie de

asigurarea a 24
i de birouri de lucru individuale, compartimentate cu pereti neportanti;
asigurarea unui spatiu individual de lucru care sa permita accesul intr-o zona distincta
(separata) care va avea asigurate functionalitati de tip secretariat si acces direct la grup
sanitar
iliu) pentru 18-20 persoane;

-6 persoane fiecare;
-4 persoane;
- recep ie;
camer server);
;
;
In functie de datele depuse de fiecare ofertant referitoare la acomodarea unui numar de 250 de
angajati, acestea pot deveni criteriu de departajare.
Ofertantul
ofertat (plan de compartimentare), care va fi completat/modificat/actualizat, dac este cazul, de
comun acord cu achizitorul. Planul de compartimentare agreat de p
va fi aprobat de achizitor
în termen de 10 zile lucratoare de la desemnarea ofertantului castigator i va deveni anex la
contractul de inchiriere.
Ofertantul, pentru cele dou propuneri de compartimentare interioar a spa iului ofertat spre
închiriere, va prezenta
, mobilier structurat
în trei categorii: Tip A, Tip B i Tip C.
Mobilier Tip A - trebuie s fie alc tuit din minim urm toarele elemente de mobilier:
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-

birou managerial cu casetier (200cm lungime x 100cm
cu return
) – 1 buc
ansamblu dulap cu u i i rafturi tip bibliotec (100cm lungime x 45cm
x 200cm
) – 2 buc
dulap cu u i tip comod (160cm lungime x 46cm
– 1 buc
mas discu
(4 persoane) – 1 buc
scaun managerial cu sp tar înalt, bra e, baz din aluminiu i mecanism sincron cu blocare în
4 pozi ii – 26 buc
scaun pentru edin e, cu ezut i sp tar tapisate, structur din bare metalice cromate – 4 buc
canapea – 1 buc
fotoliu – 2 buc
masu cafea – 1 buc

Mobilier Tip B –
:
- biro
(160cm lungime x 8
) – 24 buc
(160cm lungime x 46cm
– 20 buc
- dulap înalt
cm lungime x 45cm
– 48 buc
(4 persoane) – 17 buc
– 3 buc
– 1 buc
– 2 buc
- scaun pentru edin e, cu ezut i sp tar tapisate, structur din bare metalice cromate – 135
buc
- canapea – 1 buc
- fotoliu – 14 buc
– 6 buc
Mobilier Tip C –
arele elemente de
mobilier:
, 6, 8 sau 10 persoane care sa asigure spatiu de lucru necesar
pentru 225 persoane
– 225 buc
- scaun ergonomic
– 225 buc
- dulap înalt cu usi (100cm lungime
– 200 buc
– care sa asigure spatiu de luat masa pentru 18-20 persoane
- scaun cafeterie/chicineta – care sa asigure spatiu de luat masa pentru 18-20 persoane
NOT : Mobilierul, în varianta acceptat /agreeat de c tre achizitor, intr în sarcina ofertantului
s îl pun la dispozi ie în cadrul contractului de închiriere.
A.5
Nuclearelectrica S.A. sau a altor elemente de publicitate i de identitate vizual
ii.

ii Na ionale

A.6
l tehnic dedicat pentru echipamente IT (camera serverelor) trebuie s respecte
urmatoarele standarde din domeniul IT:
- dimensiunea camerei de minim 4m x 4m pentru a putea acomoda dou rack-uri cu
dimensiunile de 750mm x 1200mm x 2000 mm (LxAxH);
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- s fie dotat cu podea antistatic sau podea înalt (trebuie s suporte minim 15KN/m2);
- s beneficieze de climatizare de minim 14 KW putere sensibil net , preferabil de tavan cu
aspira ie pe trei laturi i refulare vertical ;
- tavanul trebuie s suporte minim 350 kg/m2;
- sistem de stingere cu gaz inert;
- sistem de curen i vitali (de la generator);
- alimentare electric din dou surse;
- tablou electric în interior dimensionat pentru un consum per rack de minim 7KW;
- u rezistent la foc 90 minute cu bar antipanic i retractor cu amortizor;
- eliminarea surselor de caldur (decomisionarea caloriferelor, izolarea evilor, acoperirea
geamurilor cu panouri sandwich) – dac este cazul;
- iluminare LED care s asigure min. 500LUX i iluminat antipanic (EXIT);
- sistem de desfumare mecanic conform normativelor P118;
- trecerile pe pat de cabluri i pere ii rezisten i la foc;
- proximitate fa de zona de distribu ie a cabl rii structurate.
trebuie pus l

de ofertant

, de c tre

achizitor,

A.7

de comunica

proprie.
ze pe conceptul de

privind cablajul de
, conform standardului ISO/IEC

11801/2002. Sistemul
la repartitorul etajului/etajelor
iuni, între echipamentele de
.
zonelor închiriate
wi-fi, etc.
pentru achizitor.
A.8
- mijloace de alarmare anti- gratii la ferestre în func ie de caracteristicile cl dirii i a zonei de amplasare. Dac
înc perea este situat la nivelele superioare ale cl dirii nu sunt necesare gratii la ferestre;
- sistem de supraveghere video.
antiprevederilor Ordinului nr.137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
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Ofertantul trebuie s permit achizitorului instalarea unui sistem de securitate propriu, care
s func ioneze independent de sistemul de securitate al cl dirii. Prin sistem de securitate se
întelege sistem antiefrac ie, sistem control acces i sistem de supraveghere video. Nu se va
accepta ca în interiorul spa iului închiriat s fie amplasate camere de supraveghere video ale
ofertantului/propietarului cl dirii.
A.9
i depozitare poate fi amenajat atât la etaj cât
igurate: iluminare
corespunz toare, ventila
A.10

ii tehnice vor fi amplasate la fiecare
utilizare a achizitorului (SNN).

A.11 Locuri de parcare aferente imobilului
Imobilul trebuie s de
in un loc de parcare pentru fiecare 80-120 m2 ce fac obiectul
inchirierii.
SNN Sediul Central, respectiv
minim 20 de autoturisme
Î
un sistem de monitorizare a locurilor de parcare ocupate/libere.
I
- Sistem de iluminat asigurat de corpuri de iluminat de tip LED;
- Imobilul s
ua de
chiriasi;
- Imobilul s fie r
chiriasi;
- Insta
- Lifturi dotate cu si
accesului la etajul/etajele închiriate fa de ceilal i chiria i.
NOTA
Vor fi detaliate aspecte legate de urm toarele:
- HVAC – informa ii generale
- Parametrii climatici (exterior, interior)
- Flux minim de aer proaspat
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pe etaj;

i care s permit partajarea

- Filtre de aer (tip, ciclu de inlocuire)
- Viteza aerului
- Nivelul de zgomot
înc
- Ventiloconvectoare
- Cortine de aer
- Sistem de ventilatie
- Sistem de racire a aerului
- Elemente de automatizare

i – podea tehnic suspendat acoperit
- gresie de trafic intens sau parchet de trafic intens;
- în grupurile sanitare - tâmplarie PVC/aluminiu cu geam termopan;
- iluminat natural pentru fiecare etaj;
oare, closete
Deasemenea va exista minim 1 toalet pentru persoane cu dizabilit i.
D.

care vor fi asigurate de locator:
1. Repararea, decorarea,
(dac spa iul oferit spre
microclimat);
.
î

)

a exteriorului

ectrice a liftului pentru c
;
(electrice, sanitare, apa si canaizare,
c
comune;
ioare;
p

d. Furnizarea de pubele

comune;
gunoiului
comune;

, in zonele perimetrale ale cladirii.
II. Servicii de monitorizare a calitatii aerului circulat in interior
o
angajati vizitatori.

a de a asigura un
ului, temperatura,
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aerului. Parametrii monitorizati ai instalatiei HVAC vor fi prezentati semestrial locatorului
astfel incat ei sa se incadreze in standardele europene in domeniu.
III. Servicii de P.S.I.
• alarmelor de incendiu;
• echipamentelor pentru prevenir
IV
ce intr
•
•
•
B. Serviciile

;
;
racte proprii ale achizitorului.

- Costul lunar aferent închirierii
-C
;
- Costul lunar aferent inchirierii suprafetelor de servitute comune/mp;
- Costul lunar aferent inchirierii locului de parcare.
Ofertantul va prezenta separat costul aferent

Nr.
Crt. Tipuri de cheltuieli
1.
2.
3.

4.

Suprafata
ofertata in
mp
1

Pret unitar
ofertat
EURO/mp fara
TVA
2

Valoare lunara
ofertata, fara
TVA
3

Valoare lunara
ofertata, cu
TVA
4

Nr locuri
parcare

Pret unitar
ofertat EURO/loc
parcare fara
TVA

Valoare lunara
ofertata, fara
TVA

Valoare lunara
ofertata, cu
TVA

Inchiriere spatiu util
Mentenanta spatiu
util
Inchiriere spatii de
servitute comune

Inchiriere loc parcare

suportate de ofertant în costul chiriei totale
si TV)
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achizitor separat lunar, pe baza facturilor emise de furnizori si prezentate
F. Pl i

verbal de predarePlata chiriei se

achizitor

ofertant

Ofertantul
Plata facturilor lunare, emise de catre ofertant pentru chirie si mentenanta spatii inchiriate vor fi
avizate spre plata de catre derulatorul de contract al achizitorului.
Pe întreaga perioada a contractului de închirie
locurile de parcare

5. TERMEN DE
În termen de 10
ofertantului castigator, urmare a procesului de
evaluare a ofertelor, achizitorul (SNN Sediul Central),
planul de compartimentare aprobat.
I
chizitorului
fertant, clasat pe locul 2, sau de a anula
procedura.
, în termen de maxim 90
stabilite prin planurile aprobate de SNN, in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini si a ofertei depuse.
În termen de 10
l spre
chizitorului,
– primire, în care se vor
suprafetele si dotarile aferente precum si
ofertantului
curga de la data semnarii procesului verbal de predare-

. Chiria va incepe sa
a spatiului.

de catre
achizitor

achizitorului.

6.
APLICABILE PENTRU OBIECTUL ACHIZI IEI – Nu este cazul
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7. DOCUMENTA IE ÎNSO ITOARE
- Actul juridic prin care se face dovada ca, ofertantul este proprietarul imobilului in care sunt
spatiile ce se inchiriaza achizitorului (spre exemplificare ca dovada a proprietatii, ofertantul
va prezenta
).
copie conform cu originalul.
- Extras
prevederile Legii nr. 10/1995

- Ce
in care este situat imobilul din punct de vedere
administrativ privind plata impozitelor si taxelor locale pentru imobilul ofertat, în original
re bugetul local în luna
– pentru persoane
.
administrativ teritoriale
plata
depunere a ofertelor– pentru persoane juridice sau cazier fiscal, în original sau copie
– pentru persoanele fizice.
Achizitorul,
climatizare
si
prezentate/puse la dispozitie de catre ofertant (proprietarul imobilului).
Achizitorul nu va plati
, pentru tranzactionarea spatiilor ce vor fi
inchiriate de catre ofertant achizitorului. In cadrul ofertei, o
vreo
e
8. DATE DE INTERFA

– Nu este cazul

9. CERIN E DE TESTARE I FIABILITATE - Neaplicabil
10. GARAN II
Ofertantul va garanta pe achizitor de viciile ascunse ale bunului închiriat care nu au putut fi
cunoscute de achizitor în momentul încheierii contractului i care fac imposibil folosin a par ial
sau total a bunului închiriat.
Pe toat durata contractului, ofertantul îl va garanta pe achizitor contra pierderii totale sau par iale a
bunului închiriat precum i contra oric rei tulbur ri de drept.
Ofertantul va plati pe întreaga durat a contractului de închiriere impozitele i taxele privind bunul
închiriat.
Ofertantul nu va putea s închirieze bunul vreunui ter .
Dac un ter pretinde vreun drept asupra bunului dat în chirie, ofertantul este dator s îl apere pe
achizitor chiar i în lipsa unei tulbur ri de fapt. Daca achizitorul este lipsit în tot sau în parte de
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folosin a bunului, ofertantul trebuie s îl desp gubeasc pentru toate prejudiciile suferite din aceast
cauz .
-a comunicat-o ofertantului, f
achizitorul
-o, achizitorul
legii.
11.1 CERIN E DE ASIGURARE A CALIT

12.
MUNCA

II – Nu este cazul
–

RII ÎN DOMENII PRECUM CEL AL MEDIULUI, CEL
I S N TATEA ÎN
I PREVENIREA INCENDIILOR CARE TREBUIE RESPECTATE PE

Ofertantul trebuie s respecte standardele de securitate i s n tate în munc , respectiv standardele de
mediu prevazute în legisla ia în vigoare, fiind direct responsabil de consecin ele nerespect rii acestei
legisla ii.
13. CONDI II DE ACCES – Se vor respecta regulile de acces in cladire asa cum prevede Planul
de paza al obiectivului conform cu Legea 333/2003, normele si decretele privind HG emise de
Guvern in legatura cu starile de urgenta sau restrictiile sanitare.
14. CRITERIUL DE ATRIBUIRE I FACTORII DE EVALUARE UTILIZA I
- “Cel mai bun raport calitate/pret”
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•
ALGORITM DE CALCUL

continuare:
Ptotal = P1 + P2
Factorii de evaluare sunt:
Nr. Crt.
1
2

Factori de evaluare

Punctaj
30 puncte
70 puncte
punctaj maxim 30 puncte

Propunerea fin

P1 –
STBla 400 m

20 puncte

STBla 401 - 700 m

15 puncte

- troleibuz,
calculate folosind Google Maps,

STB- troleibuz, autobuz, tramvai) mai
mare de 700 m
Pentru imobilele care sunt certificate

10 puncte

depune certificate în copie conform
cu originalul)
recunoscute la nivel mondial, care
Leadership in Energy and
Environmental Design – SUA;
BREEAM Building Research
Establishments Environmental
Assessment Metho) – UK DGNB –
Germania, OPL – UK, etc.)

P2 - Pr
Pentru factorul de evaluare „PROPUNERE FINANCIARA” punctajul se va
acorda astfel:

10 puncte
0 puncte
punctaj maxim 70 puncte

P2 = 70 puncte
algoritmul:
P2 = {
Orice erori aritme
PUNCTAJ MAXIM TOTAL (PT)
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} x 70
100 puncte

minime stabilite de achizitor, respectiv tuturor ofertelor declarate admisibile.
PT –

clasament final.
Oferta cu cel mai bun raport calitatecadrul ofertelor declarate admisibile.
achizitorul

de

evaluare
achizitorul
15. CERIN E
DE
AMBALARE,
MARCARE,
DEPOZITARE, MANIPULARE – N/A

ETICHETARE,

CERIN E DE RECEP IE
l inchiriat
achizitorului,
starea tehnica i estetica a
momentul predarii respectiv primirii.

TRANSPORT,

16.

ui,

aferente, la

ofertantului.
a procesului verbal de
predarecatre

achizitorului.
17.

LIMBA DOCUMENTA IEI DE ATRIBUIRE, A OFERTEI, A CONTRACTULUI I
A DOCUMENTELOR AFERENTE
Limba român
18. CERINTE DE ADMINISTRARE A CONTRACTULUI – Achizitorul nu poate pl
e. În concluzie

19. ASIGURAREA PRODUSULUI SAU LUCR RII
TRANSPORTULUI SAU EXECU IEI - Neaplicabil
20.

CLAUZE DE CONFIDEN IALITATE
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PE DURATA FABRICA IEI,

P r ile contractante vor semna Acordul de confiden ialitate (Anexa #1 la prezentul CS), acesta
având drept scop protejarea datelor i informa iilor neclasificate, proprietate SN Nuclearelectrica SA
sau a unor ter e p r i de la care SN Nuclearelectrica SA a ob inut drept de utilizare, date i
informatii ce urmeaz a fi accesate/utilizate de c tre ofertant pe durata i în legatur cu derularea
contractului încheiat cu SN Nuclearelectrica SA.
21.
22.

– Neaplicabil
ANEXE:

Vizat
Adrian Fusle
Sef Serviciu Administrativ
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Intocmit,
Economist

Formular 1
OPERATOR ECONOMIC
…………………………… (denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea / incadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese
Subsemnatul,............................... reprezentant imputernicit al ................................... (denumirea
operatorului economic) in calitate de ofertant/ofertant asociat/tert sustinator, subcontractant (se alege
varianta corectă în funcție de calitatea în cadrul procedurii) al ofertantului ..............................................., la
procedura de ....................... pentru achizitia de „...........................” la data de .............(se insereaza data),
organizata de catre S.N. Nuclearelectrica SA, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedura de atribuire si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, urmatoarele:
a) Am membri in cadrul consiliului de administratie / organului de conducere sau de supervizare si/sau
actionari ori asociati semnificativi (**), persoane din cadrul entitatii contractante.
NU
DA (*)
b) Am membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau
actionari ori asociati semnificativi(*), persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea
inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane din cadrul entitatii contractante.
NU
DA (**)
De asemenea declar ca nu voi nominaliza printre principalele persoane desemnate pentru executarea
contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in
relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
(*) 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.
(**) Prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni
care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din
totalul drepturilor de vot in adunarea generala
Data completarii ......................
Operator economic,
....................................... (semnatura autorizata)

Formular 2
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 - se poate bifa slectând cu mouse-ul interiorul rubricii):
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):
Operatorul economic pe care îl reprezint este întreprindere publică, aşa cum este aceasta definită
de OUG 109/2011;
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).
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 entităţii
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 entităţii 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).

Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A.
„Servicii privind închirierea unor spații de birouri pentru desfășurarea activității angajaților din
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CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
în temeiul dispoziţiilor art. 1777 - 1.823 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată
cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul contract de închiriere, intre
1. Partile contractante
SOCIETATEA NATIONALĂ „NUCLEARELECTRICA” S.A. (SNN), cu sediul în
Bucuresti, Str. Polonă, nr. 65, sector 1, tel. +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00, înregistrată la
Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare la
Registrul Comertului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF) RO10874881, cod IBAN
RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1, Bucuresti, reprezentată
prin Cosmin Ghită - Director General si Dan Niculaie-Faranga - Director Financiar, în calitate de
Locatar sau Achizitor, pe de o parte,
si
.................................................... (denumirea operatorului economic), cu sediul în
..............................., Str. .............................., nr. .........., ..................., telefon ......................., fax:
........................, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr.
............................, Cod unic de înregistrare la Registrul Comertului (CUI) ...................., Cod de
înregistrare fiscală (CIF) RO........................., cod IBAN .......................................................
deschis la ......................................, reprezentată legal prin ........................................ (numele si
functia), în calitate de Locator, pe de alta parte,
denumite în continuare „Părtile contractante” sau „Părțile”.

2. Obiectul contractului
2.1. Obiectul prezentului contract reprezintă Servicii privind închirierea unor spații de birouri
pentru desfășurarea activității angajaților din Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. Sediul Central.
2.2. Locatorul închiriază, iar Locatarul ia în chirie:
a) un spaţiu situat în București, Sector__________, înscris în cartea funciară cu
numărul
cadastral/topo
de la __________ până la _________nr.
cadastral____________(„Clădirea”), în suprafaţă de _______________ mp utili
(etajele ______________), denumit în continuare „Spaţiul Închiriat”, conform
schiței cadastrale atașate ca Anexa _____, ce face parte integrantă din prezentul
Contract.
b) un număr de __________ locuri de parcare situate în __________, astfel cum sunt
evidențiate în __________ denumite în continuare „Locurile de Parcare”;
c) o cotă de _____________ din părțile comune din Clădire.
Suprafata Spatiului Inchiriat prevăzută în prezentul articol va fi ajustata pe baza masuratorilor
care se vor efectua la semnarea Procesului Verbal de Predare-Primire si suprafata efectiva a
Spațiului Închiriat exprimată în m.p. utili va fi utilizata pentru calcularea chiriei si a costurilor
utilitatilor. Foma procesului verbal de predare-primire care se va semna este atașata ca Anexa
_____ la prezentul. Spațiul Închiriat va fi folosit pentru activitatea de birouri a Locatarului și
activități conexe, conform Caietului de Sarcini.
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2.3. Predarea-primirea Spaţiului Închiriat cu toate dotările aferente prevăzute în Caietul de Sarcini
(inclusiv lucrările angajate a fi efectuate de Locator) se va face pe bază de proces verbal încheiat
la începutul perioadei de închiriere. Orice defecte aparente ale Spatiului Inchiriat, ale Partilor
Comune si ale Locurilor de Parcare vor fi fie mentionate in cadrul Procesului-Verbal de Predare,
mentionandu-se totodata si data agreata pentru remedierea acestor defecte de către Locator.
2.4. Părțile vor încheia, cu respectarea prevedeilor art. 2.6, Procesul Verbal de Predare-Primire a
Spaţiului Închiriat, cu toate dotările aferente, în termen de cel mult _____________ zile
calendaristice [maxim 100 de zile conform pct. 5 din Caietul de sarcini] de la data semnării de
către părţi a Contractului şi se constituie ca Anexa nr. 1 la prezentul contract.
2.5. Folosința fațadelor, a curții și a gardului proprietății dupa caz, din care face parte Spațiul
Închiriat va face obiectul prezentului Contract, ele putând fi folosite în interes propriu de către
Locatar, pe toată durata Contractului, pentru promovarea societatii (amplasare firma luminoasa
etc), fără a fi necesar vreun acord din partea Locatorului. In acest sens, Partile vor furniza fara
intarziere una ceilalte copii ale tuturor documentelor necesare pentru efectuarea oricarui demers
de natura administrativa cu privire la obtinerea de autorizatii conform prevederilor legale in
vigoare.
2.6. Impreuna cu inchirierea Spatiului Inchiriat, Locatarului i se va acorda dreptul de a folosi:
(a) Locurile de Parcare in mod exclusiv, si
(b) Partile Comune ale cladirii in mod neexclusiv. Pentru evitarea oricarui dubiu, Locatarul nu
este obligat la plata niciunei compensatii suplimentare sau a unei chirii pentru folosirea Locurilor
de Parcare sau a Partilor Comune, contravaloarea acestora fiind inclusă în chiria pevăzută la art.
4.1 de mai jos.
2.7. Locatarul va avea obligația de a semna Procesul-verbal de Predare Primire a Spațiului
Închiriat excusiv dacă sunt realizate toate obligaţiile Locatorului prevăzute în Caietul de sarcini şi
asumate prin ofertă (inclusiv lucrări).
2.8. Oricând pe durata Contractului, Locatarul va avea un drept de preferință la închirierea la
prețurile per metru pătrat util și/sau per loc de parcare prevăzut de prezentul a oricărei suprafețe
suplimentare în cuprinsul Clădirii și/sau a unor locuri de parcare suplimentare din cele care
deservesc Clădirea („Suprafețele Suplimentare”). În acest sens, Locatorul va transmite
Locatarului o notificare conform prezentului deîndată ce ia la cunoștință de faptul că anumite
Suprafețe Suplimentare devin închiriabile care va cuprinde, cel puțin: (a) Suprafețele
Suplimentare care devin disponibile de închiriat identificate pe planurile Clădirii; și (b) data de la
care Suprafețele Suplimentare devin disponibile de închiriat. În temen de cel mult 3 (trei) luni de
la primirea notificării prevăzute anterior de acest art. 2.8, Locatarul va răspunde dacă își exercită
dreptul de preferință la închiriere a Suprafețelor Suplimentare, atașând o listă cu dotările de
furnizat și lucrările de efectuat de Locator, care vor fi echivalente în mod substanțial cu cele
prevăzute de Caietul de Sarcini pentru Spațiul Închiriat. În termen de cel mult 10 (zece) zile de la
transmiterea acestui răspuns, Părțile vor încheia un act adițional la Contract în care vor include
Suprafețele Suplimentare, dotările de furnizat și lucrările aferente de efectuat de Locator și
termenul de predare-primire a acestora.
3. Durata contractului
3.1. Durata prezentului contract este de 64 de luni, începând cu data semnării acestuia de către
ambele părţi contractante, din care perioadă efectivă de închiriere a spațiului va fi de 60 de luni și
această perioadă efectivă de închiriere va începe la data semnării de către Părți a Procesul-verbal
de Predare Primire a Spațiului Închiriat.
3.2. Prezentul contract va continua sa isi produca efectele si dupa expirarea duratei mentionate la
art. 3.1 cu privire la acele drepturi si obligatii ale partilor, nascute in perioada de valabilitate a
contractului, dar ale caror termene de executare/aducere la îndeplinire/exercitare/de valabilitate se
împlinesc, indiferent de motiv, dupa expirarea duratei mentionate la art. 3.1. Astfel, prezentul
contract isi va produce efectele pana la indeplinirea tuturor obligatiilor reciproce ale partilor
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contractante, chiar daca indeplinirea acestor obligatii survine dupa expirarea duratei mentionate la
art. 3.1 sau obligatiile asumate prin contract nu sunt executate potrivit contractului, indiferent de
motiv.
3.3. Fără a deroga de la prevederile privind perioada efectivă de închiriere, prezentul contract
intra in vigoare si incepe sa isi produca efectele la data semnarii sale de catre ambele parti
contractante, respectiv la data ultimei semnaturi (in ordine cronologica).
4. Preţul contractului şi modalităţi de plată
4.1. (1) Prin prezentul contract Locatarul se obligă să plătească Locatorului începând cu luna
următoare datei semnării procesului verbal de predare-primire/recepție, pentru spaţiul închiriat,
mentionat la art. 2.2, o chirie totală lunară în sumă de _________ Euro, fără TVA.
(2) Locatorul va emite facturile pentru luna anterioară prestării serviciilor de închiriere, în lei, la
cursul BNR din data facturării.
4.2. Plata se va efectua în contul bancar indicat pe factură, în baza facturii emise conform celor
precizate la art. 4.1 alin. (2), în termenul precizat la art. 7.2.
4.3. Pe întreaga perioadă a contractului de închiriere preţul chiriei totale lunare este fix nu va
putea fi majorat sau indexat.
4.4. (1) Preţul contractului exprimat sub forma chiriei totale lunare mentionat la art. 4.1 (1)
include toate costurile legate de folosința spațiului închiriat, conform cerințelor Caietului de
sarcini, cu excepția cheltuielilor de la alin. (2), inclusiv folosința dotărilor puse la dispoziție de
Locator.
(2) Locatarul va suporta plata lunară aferentă utilităţilor (gaz, energie electrică, apă, canal,
încălzire, climatizare, internet și TV, după caz) Spațiului Închiriat, conform (de stabilit: cotei părți
ce îi revine / în baza consumurilor reale înregistrate si prezentate/puse la dispozitie de catre
Locator (proprietarul imobilului).
4.5. (1) Preţul contractului de la art. 4.1 alin. (1) este corespunzător unei chirii totale lunare de
____ Euro, care include:
Nr.
Crt.

Tipuri de cheltuieli

UM

1.
2.
3.

Închiriere spațiu util
Mentenanță spațiu util
Închiriere spații de servitute comune

4.

Închiriere locuri parcare

mp
mp
mp
locuri
parcare

Cantitate

Preț unitar
EURO fără TVA

Valoare lunară
Euro fără TVA

(2) Locatarul își rezervă dreptul de a solicita mărirea sau micșorarea numărului de locuri de
parcare, în funcție de dinamica parcului auto și Locatorul va face toate eforturile pentru a da curs
acestor solicitări, Părțile urmând a încheia un act adițional în acest sens, prin care se va modifica
chiria totală lunară. Valoarea pe loc de parcare cu care se va modifica chiria totală lunară este cea
pevăzută în coloana „Preț Unitar” de la al. (1) de mai sus.
4.6. Pentru evitarea oricărui dubiu, chiria se datoreaza de catre Locatar de la data predarii în
folosință a Spațiului Închiriat, prin încheierea procesului verbal de predare-primire si nu de la data
semnarii prezentului contract de inchiriere.
4.7 Locatarul are dreptul sa isi inregistreze sediul social si/sau sediul social al unor
sucursale/filiale, precum și puncte de lucru ale sale sau ale acestora in Spatiul Inchiriat si
Locatorul consimte prin prezentul la aceasta inregistrare, fără a fi necesare acorduri
suplimentare în acest sens. Locatorul va oferi, in mod rezonabil, asistenta, astfel cum va putea
fi ceruta in mod rezonabil de catre Locatar, fara nici un cost, pentru obtinerea tuturor
permiselor si autorizatiilor pentru acest scop, inclusiv pentru efectuarea înregistrărilor la
Registrul Comerțului. La incetarea prezentului Contract, indiferent de motiv, Locatarul se
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obliga sa efectueze radierea inregistrarii sediului social si/sau a punctelor de lucru din Registrul
Comertului, in termen de maxim șaizeci (60) de zile de la data la care a intervenit incetarea
Contractului.
5. Documentele Contractului
5.1. Documentele contractului sunt:
a) Textul prezentului contract;
b) Caietul de sarcini nr. 2853/14.03.2022
- Anexa # 1;
c) Propunerea Tehnică și Propunerea financiară
- Anexa # 2;
d) Acordul de confidențialitate
- Anexa # 3;
e) Acte adiționale, dacă există.
5.2. În cazul unor discrepanțe/nepotriviri între documentele contractului, ordinea de prevalență
este:
(i) Actele adiţionale, dacă este cazul, cu mentiunea ca actele aditionale mai noi vor prevala
celor mai vechi;
(ii) Contractul;
(iii) Caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere
aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;
(iv) Propunerea Tehnică, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare;
(v) Propunerea Financiară, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare.
5.3. Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se
constată faptul că anumite elemente ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund
cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini, prevalează prevederile Caietului de sarcini, atat asupra
Propunerii tehnice, cat si asupra contractului.
5.4. De la regula instituita la art. 5.2. se va aplica, daca va fi cazul, urmatoarea derogare: În cazul
în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale
Propunerii tehnice sunt superioare cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini, prevederile
Propunerii Tehnice vor prevala asupra celor din Caietului de sarcini si, in mod corespunzator,
asupra contractului.
6. Obligațiile Locatorului
6.1. Locatorul va asigura Locatarului folosinţa netulburată, linistita şi utilă a Spaţiului Închiriat pe
toată perioadă efectivă de închiriere a acestuia.
6.2. Locatorul declară şi garantează Locatarului că nimeni nu are niciun drept, de niciun fel,
asupra spaţiului închiriat şi că până în prezent, nu a mai închiriat spațiul închiriat niciunei
persoane fizice sau juridice, pentru intervalul de timp prevăzut în prezentul contract, şi nu o va
face nici în viitor, până la încetarea acestui contract.
6.3. Locatorul este responsabil pentru evicţiune şi viciile ascunse ale spaţiului închiriat şi
instalaţiilor aferente care nu au putut fi cunoscute de Locatar în momentul încheierii contractului
şi care fac imposibilă folosinţa parţială sau totală a spațiului închiriat conform destinației agreate
de părți.
6.4. Locatorul garantează Locatarului, pe toată durata contractului împotriva pierderii totale sau
parţiale a spațiului închiriat.
6.5. Locatorul declară şi garantează Locatarului că în momentul semnării contractului nu există
nici un fel de litigiu aflat pe rolul instanţelor de judecată sau arbitrale cu privire la Cădire și/sau la
Spațiul închiriat.
6.6. Locatorul se obligă să predea Locatarului la termenul convenit la art. 2.4 spaţiul închiriat în
stare normală de folosinţă, liber (în conformitate cu cerinţele agreate de părți), potrivit destinaţiei
prevăzute în contract, cu toate dotările agreate. Pe durata Contractului, Locatorul se obligă să
înlocuiască toate dotările puse la dispoziție.
6.7. Locatorul garantează pe Locatar împotriva tulburărilor de fapt şi de drept provenite din fapta
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proprie şi împotriva tulburărilor de drept provenite din fapta terţilor.
6.8. In termen de maxim 90 de zile de la primirea Planului de compartimentare aprobat de
Achizitor, Locatorul are obligatia sa obțina toate avizele și sa efectueze lucrările necesare stabilite
in acest planul. În termen de 10 zile după finalizarea lucrărilor de compartimentare, Locatorul va
preda spațiul spre folosința Locatarului, pe bază de proces verbal de predare - primire, în care se
vor menționa suprafetele efective si dotarile aferente precum si starea tehnică a acestora, precum
și indexurile contoarelor de utilități, cu respectarea art. 2.4.
6.9. Locatorul are obligația să respecte pe deplin toate cerințele Caietului de Sarcini și asumate
prin oferta sa, indiferent dacă acestea sunt menționate sau nu, în mod expres, în prezentul
contract.
6.10. Locatorul îşi asumă responsabilitatea deplină a plăţii tuturor taxelor şi altor sarcini de
natură fiscală izvorâte din dreptul de proprietate asupra spaţiului închiriat.
6.11. Locatorul se obligă să despăgubească Locatarul împotriva oricăror:
(i) reclamaţii, amenzi şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea de către Locator, angajații,
asociații Locatorului a unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci
înregistrate etc.), legate de 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 Locatar.
6.12 Locatarul va putea solicita notarea contractului în cartea funciară, Locatorul fiind obligat sa
acorde sprijin in efectuarea demersului. În cazul încălcării acestei obligații, respectiv contractul nu
este notat în cartea funciară din vina exclusiva a Locatorului, Locatarul poate percepe penalități în
valoare de 500 de Euro pentru fiecare zi scursă între data solicitarii notării contractului și data
notarii contractului in cartea funciară.
6.13 Locatorul este obligat sa notifice Locatarului, orice hotărâre, cerere, acțiune sau procedură ce
tinde la dizolvarea Locatorului, în termen de 3 zile de la data la care ia cunoștință de aceasta,
anexând toate documentele deținute în legătură cu aceasta. În cazul în care Locatarul nu este
notificat în termenul sus-menționat, Locatarul are dreptul să denunțe unilateral prezentul contract,
cu un preaviz de 5 zile, printr-o simplă notificare transmisă către Locator, fără a se aduce atingere
drepturilor prevăzute de clauza 21 a contractului.
6.14 Locatorul are dreptul să viziteze cel mult o dată pe trimestru Spațiul Închiriat și să înștiințeze
Locatarul cu cel puțin de 5 (cinci) zile lucrătoare înainte despe intenția de vizitare a Spațiului
Închiriat pentru a se asigura de respectarea clauzelor contractuale privind starea Spațiului
Închiriat. Această notificare va indica nominal angajații Locatorului care vor vizita Spațiul
Închiriat, scopul acestei vizite (inclusiv indicarea părții din Spațiul Închiriat care va fi vizitată),
precum și durata estimată a acesteia – ora de începere și ora de încheiere. Vizitarea Spațiului
Închiriat de angajații Locatorului se va efectua pe parcusul orelor de program ale Locatarului
(intervalul orar 9:00-16:00) și Locatorul ia act că, având în vedere specificul activității
Locatarului, vor putea fi anumite părți ale Spațiului Închiriat la care Locatorul nu va avea acces.
6.15 (1) Locatorul se obliga sa depuna toate eforturile pentru a remedia deîndată orice intrerupere
a utilităților aferente Spațiului Închiriat pe costul său, inclusiv prin transmiterea tuturor
notificarilor relevante catre furnizorii de utilitati si va furniza Locatarului dovada actiunilor
intreprinse, la solicitarea acestuia.
(2) In cazul in care intervine o intrerupere a furnizarii utilitatilor (gaz, energie electrică, apă,
canal, încălzire, climatizare, internet și TV, după caz) și Locatorul nu reuseste sa restabileasca
furnizarea intr-un termen de cel mult 24 de ore de la data notificarii de remediere scrise pe care
Locatarul o transmite Locatorului (notificare care poate fi transmisa de asemenea prin email)
pentru a remedia, Locatarul va fi indreptatit la o reducere a Chiriei proportionala cu suprafata
Spatiului devenita improprie pentru folosinta.
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(3) Ca o solutie de siguranta pentru orice potentiala intrerupere a furnizarii curentului electric,
Locatorul isi exprima acordul ca Locatarului ii este permisa montarea propriului generator in
cadrul Spatiului Inchiriat sau va asigura montarea unui generator in cadrul Spatiului Inchiriat.
6.16 Locatorul este de acord sa permita Locatarului sa instaleze panou cu denumirea societatii pe
fatada cladirii si alte semnalizatoare corespunzatoare avand design-ul agreat (cum ar fi, in masura
in care este posibil) cu Locatorul.
6.17 Locatorul se obligă ferm și irevocabil să mențină pe întreaga durată a închirierii toate
autorizațiile aferente Spațiului Închiriat și/sau Clădirii astfel cum sunt prevăzute în Caietul de
Sarcini și în legislație.
6.18 Locatorul se obligă să preia Spațiul Închiriat la încetarea contractului în starea în care acestea
se află.
6.19 Fără a deroga de la alte remedii prevăzute de Contract, în cazul în care Locatorul nu va
efectua reparațiile la care este obligat conform prezentului, Locatarul va avea dreptul, dar nu și
obligația, de a realiza lucrările respective pe cheltuiala sa, urmând ca Locatorul să plătească
Locatarului sumele avansate și dobânda legală aferentă, inclusiv prin rețineri din facturile de
chirie, la alegerea Locatarului.
6.20 Locatorul se obligă să notifice cu cel puțin 6 (șase) luni în avans: (a) orice intenție de
reorganizare a acestuia, sau a acționarilor care dețin controul asupra sa, care ar conduce la
schimbarea beneficiarului real al Locatorului (astfel cum acesta este definit de legislația privind
combaterea spălării banilor); și/sau (b) orice intenție de transferare a deptului de proprietate
asupra clădirii din care face parte Spațiul Închiriat, indicând potențialul nou beneficiar real sau
proprietar.
7. Obligaţiile Locatarului
7.1. Să predea Spațiul Închiriat și bunurile puse la dispoziție de Locator la încetarea contractului
în starea în care acestea se află.
7.2. Locatarul, va efectua plata chiriei lunare în termen de 30 zile de la primirea facturii de la
Locator. Locatorul va emite factura de chirie pentru luna în curs în primele 2 zile lucrătoare ale
lunii următoare, si in conformitate cu art. 4.1 (2).
7.3. Locatarul se obligă să nu execute modificări sau transformări ale structurii de rezistență a
construcţiei sau ale instalaţiilor Spațiului Închiriat și/sau Clădirii, el însă având deptul de a efectua
amenajări în Spațiul Închiriat care nu vor aduce atingere autorizațiilor acestuia.
7.4. Locatarul se obligă să respecte prevederile legale în vigoare din domeniile PSI, igienicosanitar şi protecţia muncii.
7.5. Locatarul se obligă să menţină spaţiul închiriat în condiţii corespunzătoare de folosinţă.
7.6. Locatarul se obligă să folosească spaţiul închiriat conform destinaţiei prevazute in contract.
7.7. (1) Locatarul se obligă să efectueze reparaţiile de întreţinere curentă care sunt în sarcina sa,
potrivit legii și prezentului Contract.
(2) Locatarul se obligă să efectueze serviciile de curățenie în interiorul spațiului închiriat, precum
și dezinsecția și deratizarea spațiului închiriat.
7.8. (1) Locatarul se obligă să îi notifice de îndată Locatorului necesitatea efectuării reparaţiilor
care cad în sarcina acestuia din urmă potrivit legii și prezentului Contract.
(2) Dacă în timpul locaţiunii bunul are nevoie de reparaţii care nu pot fi amânate până la sfârşitul
locaţiunii sau a căror amânare ar expune bunul pericolului de a fi distrus, Locatarul va suporta
restrângerea necesară a locaţiunii cauzată de aceste reparaţii. În situaţia în care reparaţiile durează
mai mult de 5 zile, preţul locaţiunii va fi scăzut proporţional cu timpul şi cu partea spațiului
închiriat de care Locatarul a fost lipsit. Dacă reparaţiile sunt de aşa natură încât, în timpul
executării lor, bunul devine impropriu pentru întrebuinţarea convenită, Locatarul poate cere
rezilierea contractului.
7.9. Locatarul se obligă sa elibereze şi sa predea Locatorului spaţiul închiriat în termenul stabilit
de comun acord după data încetării prezentului contract.
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7.10. În cazul pierderii folosinței Spațiului ca urmare a unei tulburări de drept, Locatarul va
avea posibilitatea de a opta pentru reducerea chiriei proporțional cu pierderea folosinței suferite
sau pentru rezilierea contractului. În cazul rezilierii, Locatarul va putea solicita repararea
prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a tulburării.
8. Cesiunea contractului. Subînchirierea
8.1. (1) În prezentul contract este permisă cesiunea drepturilor şi obligaţiilor născute din acest
Contract, numai cu acordul prealabil scris al Locatarului şi numai în condiţiile Legii nr. 99/2016,
privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Locatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin Contract,
fără să obţină, în prealabil, acordul scris al Locatarului.
(3) Cesiunea nu va exonera Locatorul de nicio responsabilitate privind orice alte obligaţii asumate
prin Contract.
(4) Locatorul este obligat să notifice Locatarului cu privire la intenţia de a cesiona drepturile sau
obligaţiile născute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar dacă toate părţile convin
asupra acesteia.
(5) În cazul în care drepturile şi obligaţiile Locatorului, stabilite prin acest contract si/sau prin
lege, sunt preluate de către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau
cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, Locatorul poate să cesioneze oricare
dintre drepturile şi obligaţiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, doar cu acceptul
prealabil scris din partea Locatarului. În astfel de cazuri, Locatorul trebuie să furnizeze
Locatarului informaţii cu privire la identitatea entităţii căreia îi cesionează drepturile.
(6) Orice drept sau obligaţie cesionat de către Locator fără o autorizare prealabilă din partea
Locatarului nu este executoriu împotriva Locatarului.
(7) În cazul transmiterii/preluării obligaţiilor de către Locator, notificarea generează iniţierea
novaţiei între cele două părţi, cu condiţia respectării cerinţelor stabilite prin art. 240 alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 99/2016, pentru:
(i) operatorul economic ce preia drepturile şi obligaţiile Locatorului din acest Contract, care
îndeplineşte criteriile de calificare stabilite iniţial, respectiv în cadrul procedurii din care a rezultat
prezentul Contract,
(ii) prezentul Contract, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări
substanţiale ale contractului,
(iii) Locatarul, dar să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevăzute de Legea nr. 99/2016.
8.2 Locatarul va avea dreptul de a subinchiria Spațiul Închiriat, în tot sau în parte, oricărei
sucursale, filiale sau altui afiliat al acestuia, cu notificarea prealabilă a Locatorului. Locatorul va
avea de asemenea dreptul de a subînchiria Spațiul Închiriat, în tot sau în parte, unui terț doar cu
acordul prealabil al Locatorului, care acord nu poate fi refuzat, condiționat sau întârziat în mod
nerezonabil sau nejustificat.
9. Forţa majoră
9.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
9.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
9.3. 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.
9.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.
9.5. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 5 zile de la incetare.
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9.6. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 60 zile,
oricare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
10. Receptie
10.1. Recepţia serviciilor prestate se va efectua lunar la sediul Locatarului şi va consta în
semnarea unui Proces verbal de recepţie a serviciilor prestate, fără obiecţiuni.
11. Comunicări
11.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris prin scrisoare recomandată cu confimare de primire, la adresa poștală a
fiecărei Părți prevăzute în partea introductivă a prezentului. Pentru Locatar, toată corespondența
referitoare la derularea contractului se va transmite în atenția Serviciului Administrativ al
Achizitorului, acesta având calitatea de derulator al contractului potrivit art. 18. Orice
corespondență în legătură cu Contractul (cu excepția celei în legătură cu art. 19.10. din prezentul
contract) transmisă altfel decât în conformitate cu prezentul art. 11 și/sau adresata altcuiva decât
derulatorului de contract, nu va fi luată în considerare.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât in momentul transmiterii, cât și în momentul
primirii.
11.2. Notificarea sau corespondența se consideră comunicată la data semnării confirmării de
primire de către destinatar sau, în cazul în care destinatarul notificării nu semnează confirmarea
de primire, la data avizării a oficiul poștal a destinatarului.
11.3. Orice schimbare a adresei de corespondență se va face prin comunicarea unei notificări
care va produce efecte în termen de 5 zile de la recepționare.
12. Legea aplicabila contractului
12.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
12.2. 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.
12.3. Dacă pe parcursul derularii contractului apar modificari legislative a caror implementare
este imperativ impusa prin respectivele modificari legislative, modificari ce afecteaza clauzele
Contractuale, partile vor proceda la amendarea acestor clauze, in acord cu modificarile imperative
ale legislatiei, prin Act Aditional la contract.
12.4. In orice situatie prevederile legale imperative prevaleaza clauzelor Contractuale.
12.5. Documentele contractuale nu vor fi folosite in alte scopuri decât cele stabilite prin
contract.
12.6. Prin semnarea prezentului Contract, partile confirma faptul ca au luat la cunostinta, au
inteles pe deplin si accepta in mod expres toate prevederile acestuia.
13. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
13.1. În cazul nerespectării de către Locator a obligaţiilor prevăzute in prezentul contract,
Locatarul va plăti chiria diminuată cu un procent de 1% din valoarea facturii pentru fiecare zi
calendaristică de neîndeplinire a obligaţiilor asumate prin contract.
13.2. In cazul in care Locatarul nu isi onoreaza obligatiile de plata in termenul precizat la art.
7.2, atunci Locatorul are dreptul de a solicita si Locatarul are 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.
13.3. (1) În cazul în care Locatorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin, după primirea
planului de compartimentare de la Locatar, respectiv în cazul în care în termen de maxim 90 de
zile de la primirea planului de compartimentare de la Locatar, Locatorul nu asigura Locatarului
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spatiul pentru inchiriat in conditiile Caietului de Sarcini si a ofertei, respectiv, dar fara a se limita
la: nu obține toate avizele și/sau autorizațiile, nu efectueză lucrările necesare stabilite prin
planurile aprobate de Locatar si/sau nu asigura mobilierul, Locatarul are dreptul de a pretinde
plata și de a factura Locatorului daune-interese (penalități) în cuantum egal cu valoarea chiriei
lunare prevazuta la art. 4.5. alin. (1). Fiecare zi de depasire a termenului de 90 de zile va da
dreptul Locatarului sa pretinda plata și de a factura Locatorului daune-interese (penalități) în
cuantum egal cu valoarea chiriei lunare prevazuta la art. 4.5. alin. (1), proportional cu numarul de
zile de depasire.
(2) Partile pot conveni la semnarea contractului ca Locatorul sa constituie in favoarea Locatarului
o garatantie de buna executie in cuantum egal cu valoarea chiriei lunare prevazuta la art. 4.5. alin.
(1), pentru acoperirea situatiile descrise la art. 13.3 alin. 1.
13.4. In cazul in care Locatorul nu isi indeplineste obligatiilor cu privire la predarea Spatiului
Inchiriat in termen de 30 zile de la data expirarii termenul prevazut la art. 13.3, alin. (1), respectiv
cel de maxim 90 de zile sau predarea nu este posibila datorita unor defecte substantiale sau a
predarii parțiale a Spațiului Închiriat, fără a deroga de la alte remedii prevăzute de Contract,
Locatarul va fi indreptatit sa perceapă cu titlul de clauză penală, contravaloarea a 24 (douazeci si
patru) luni de chirie.
13.5. 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 rezonabil de remediere care, de regula, nu poate fi mai
mare de 20 zile, această notificare reprezentând punere în întârziere în conformitate cu prevedeile
Codului Civil. In cazul in care partea in culpa nu reuseste sa-si indeplineasca obligatia in termenul
acordat in notificare, partea lezata va avea dreptul sa rezilieze contractul fara interventia instantei
de judecata si fara vreo alta formalitate prealabila. Locatorul va ramane raspunzator pentru si
Locatarul va avea dreptul sa recupereze de la Locator întreg prejudiciul, inclusiv cheltuielile
suportate de catre Locatar (incluzand, fara limitare, si onorariile si costurile rezonabile ale
avocatilor) suplimentar fata de penalitatea contractuala convenita la art. 13.1. Prevederile acestui
articol nu vor fi aplicabile în cazurile prevăzute de art. 13.3 și de art. 13.4.
13.6. Perceperea de catre parti a penalitatilor de intarziere sau a daunelor-interese nu va exonera
Locatorul de obligatia de a efectua serviciile sau de a isi indeplini intocmai alte sarcini, obligatii
sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor contractului.
13.7. În situaţia rezilierii din cauza nerespectării de către parti a obligaţiilor contractuale, partea
in culpa va datora daune-interese pentru acoperirea/compensarea prejudiciului suferit de cealalta
parte. Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere celor ale art. 13.1. si 13.2. de mai sus, care
raman aplicabile.
13.8. Prevederile prezentului Contract în materia rezilierii Contractului se completează cu
prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare.
13.9. În nicio situație, răspunderea maximă agregată a Locatarului pentru orice încălcări a
prevederilor contractului nu va depăși contravaloarea chiriei datorate pentru una (1) lună.
13.10. În cazul încălcării de căte Locator a obligațiilor de (a) a notifica Locatarului Suprafețele
Suplimentare în termenul prevăzut de art 2.8; sau (b) de a furniza dotările sau de a efectua
lucrările prevăzute de art. 2.8 la termen și/sau de calitatea respectivă; sau (c) de a încheia actul
adițional la Contract în conformitate cu art 2.8, Locatorul va plăti Locatarului în termen de 5
(cinci) zile de la solicitarea acestuia cu titlu de penalități o sumă egala cu chiria care ar fi fost
datorată conform prezentului de Locatar pentru Suprafețele Suplimentare de la data la care se
naște obligația de notificare a Suprafețelor Suplimentare, până la expirarea termenului
Contractului majorată cu 40%.
14. Confidentialitate
14.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părti:
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a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte părti, în afara acelor
persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces în perioada de derulare a
contractului, în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informatii fată de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va
face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare în vederea îndeplinirii
contractului.
14.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informatii
referitoare la contract dacă:
a) informatia era cunoscută părtii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte
contractantă; sau
b) informatia a fost dezvaluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte părti contractante
pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informatia.
14.3. Odata cu sau imediat dupa semnarea contractului, părțile vor semna un „Acord de
confidentialitate”, care va deveni parte integranta din Contract, Anexa # 3. Acordul de
confidentialitate va avea ca scop protejarea datelor si informatiilor confidentiale, proprietate a
Locatarului sau a unor terte parti de la care Locatarul a obtinut drept de utilizare, date si informatii
ce urmeaza sa fie accesate/ utilizate de catre Locator pe durata si in legatura cu derularea
contractului incheiat cu Locatarul.
15. Solutionarea litigiilor
15.1. Locatarul si Locatorul vor face 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.
15.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, Locatarul si Locatorul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca divergenta sa se
solutioneze, de catre instantele competente material de la sediul Locatarului, în conditiile şi
potrivit procedurilor reglementate de legislaţia în vigoare.
16. Limba care guverneaza contractul
16.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
17. Asigurări
17.1. Locatorul este obligat sa asigure spaţiul închiriat împotriva incendiilor, pagubelor
provocate de inundaţii, cutremurelor şi a altor riscuri diverse.
17.2. Locatarul este obligat sa se ocupe personal de asigurarea bunurilor proprii (echipamente,
instalaţii, mobilier, documente etc.) existente în spaţiul închiriat.
17.3. Locatarul va trebui să-şi asume propria Răspundere Civilă faţă de terţi, inclusiv potenţialii
cumpărători, pentru evenimente produse în în incinta spaţiului închiriat.
18. Derularea contractului
18.1. Prezentul contract va fi derulat de catre Serviciul Administrativ din cadrul Sediului
Central.
18.2. Derularea contractului va cuprinde, după caz, fără a se limita la, coordonarea activităților,
recepționarea serviciilor, efectuarea plaților, purtarea corespondentei cu Locatorul, transmiterea
de notificări privind întârzieri/neîndeplinirea obligațiilor, calcularea şi aplicarea de
sancțiuni/penalități.
18.3. Facturile se vor emite pe numele SN „Nuclearelectrica” S.A. cu datele precizate la art. 1 si
se vor transmite derulatorului de contract de la art. 18.1.
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19. Protectia datelor cu caracter personal
19.1. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu Contractul, fiecare Parte
se obligă să se conformeze legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal,
respectiv Regulamentului nr. 679/2016 și cu orice norme general obligatorii adoptate în legătură
cu protecția datelor cu caracter personal.
19.2. Prelucrarea de către una din Părți a datelor cu caracter personal primite de la cealaltă Parte
se va face numai în vederea încheierii contractului și prestării serviciilor care fac obiectul
contractului și îndeplinirii obligațiilor legale ale Locatorului.
19.3. 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.
19.4. 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.
19.5. 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 punere la dispozitie, aliniere sau combinare, restrictionare, stergere sau distrugere.
19.6. 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.
19.7. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Parti vor fi, dupa caz: nume,
prenume, numele angajatorului, functie ocupata, numere de telefon, adrese de corespondenta
(inclusiv de email), semnatura, imaginea folosita pe actele de identitate si/sau de acces in sediile
SNN, serie si numar act de identitate, CNP, datele si orele vizitarii/ accesului in sediile SNN, date
privind accesul in anumite zone capturate de aparatele de control acces, imagini video capturate
de camerele de supraveghere video.
19.8. Fiecare Parte care divulgă date personale ale angajaților/reprezentanților săi se asigură că a
furnizat acestora informațiile prevăzute la art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 și/sau din
orice articol sau normă care înlocuiește sau completează aceste prevederi.
19.9. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană
împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu
Contractul, Părțile se obligă să încheie un acord sau contract cu caracter obligatoriu în
conformitate cu prevederile din articolele 26 și 28 din Regulamentul nr. 679/2016 și/sau din orice
articol sau normă care înlocuiește sau completează aceste prevederi. Execptie fac situatiile in care
o astfel de imputernicire este prevazuta expres in cuprinsul contractului.
19.10. 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:
▪ Locatarul: dpo@nuclearelectrica.ro,
▪ Locatorul: ……………………………..
20. Prevederi anti-mită/anti-fraudă
20.1. Locatorul/Personalul Locatorului/Subcontractanții va/vor acționa întotdeauna loial și
imparțial și ca un consilier de încredere pentru Locatar, conform regulilor și/sau codului de
conduită al domeniului său de activitate precum și cu discreția necesară.
20.2. (1) Locatorul declară, după cunoștiința sa, că atât el însuși cât și Personalul/
Subcontractanții sau/săi, nici direct, nici printr-un terț, nu a/au promis, nu a/au oferit sau nu a/au
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dat o sumă de bani, bunuri materiale și/sau orice alt beneficiu cu intenția de a fi determinat un
salariat al Locatarului să execute o activitate sau atribuție de serviciu în mod necorespunzător sau
să fi răsplătit un salariat al Locatarului pentru executarea unei activități sau atribuții de serviciu
sau să fi oferit/să fi promis oferirea oricărui stimulent cu scopul de a fi determinat un salariat al
Locatarului să fi întreprins sau să se fi abținut de la a întreprinde o activitate sau de a-și fi
exercitat o atribuție de serviciu pe parcursul desfășurării contractului și ulterior, care ar fi încălcat
atribuțiile și responsabilitățile persoanei/persoanelor vizate față de Locatar.
(2) Locatorul/Personalul Locatorului/Subcontractantii, nici direct, nici printr-un tert, nu va/vor
promite sau nu va/vor oferi și nici nu va/vor da o sumă de bani, bunuri materiale și/sau orice alt
beneficiu cu intenția de a determina un salariat al Locatarului să execute o activitate sau atribuție
de serviciu în mod necorespunzător sau să răsplăteasca un salariat al Locatarului pentru
executarea unei activități sau atribuții de serviciu sau să ofere/să promită oferirea oricărui
stimulent cu scopul de a determina un salariat al Locatarului să întreprinda sau să se abțină de la a
întreprinde o activitate sau de a-și exercita o atribuție de serviciu pe parcursul desfășurării
contractului și ulterior, care ar încălca atribuțiile și responsabilitățile persoanei/persoanelor vizate
față de Locatar.
20.3. (1) Locatorul declară că, după cunoștința sa, Personalul/Subcontractanții Locatorului nu
a/au plătit direct sau indirect, niciun comision necuvenit sau o taxă solicitată nelegal, unui salariat
al Locatarului, în legătură cu prezentul contract.
(2) Locatorul/Personalul Locatorului/Subcontractanții nu va/vor plăti sau nu va/vor intenţiona să
plătească, direct sau indirect, niciun comision necuvenit, nicio taxă solicitată nelegal și nu va/vor
oferi niciun cadou unui salariat al Locatarului în legătură cu derularea contractului sau pentru
obținerea oricărui favor ori pentru orice alt motiv.
20.4. În cazul în care Locatorul/Personalul Locatorului sau oricare dintre Subcontractanții săi se
oferă să dea/să acorde sau dau/acordă oricărei persoane mită, bunuri, facilități, comisioane în
scopul de a determina sau recompensa îndeplinirea/neîndeplinirea oricăror acte sau fapte în
legătură cu prezentul contract sau pentru a favoriza/defavoriza orice persoană în legătură cu
prezentul contract, Locatarul va putea decide încetarea/rezilierea contractului.
20.5. Locatorul/Personalul Locatorului/Subcontractanții declară că nu a/au fost
condamnat/condamnați nici ca persoană/companie, nici administratorii/membrii organului de
conducere/asociații săi, după caz, respectiv că nu a(u) pledat vinovat(ți) cu privire la o infracțiune
care implică frauda, corupția, mita, delapidarea sau alte infracțiuni economico-financiare.
20.6. Locatorul/Personalul Locatorului/Subcontractanții este/sunt de acord să furnizeze și să
susțină, la solicitarea expresă a Locatarului, o declarație pe propria răspundere în privința
respectării politicilor anti-mită, ale principiilor de afaceri și de conduită etică ale Locatarului și se
obligă să anunțe imediat, în scris, Locatarul în privința oricărui caz apărut sau de care a/au luat
cunoștință ulterior, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației
apărute.
20.7. Locatorul și Personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării
contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea
contractului.
20.8. Locatorul/Personalul Locatorului/Subcontractanții este/sunt de acord și se angajează să
respecte politicile și procedurile referitoare la sistemul de management anti-mită al Locatarului.
20.9. Orice încălcare a obligațiilor asumate prin clauzele anti-mită de la art. 20.1.-20.8. de mai
sus va conferi dreptul Locatarului de a rezilia contractul, cu efect imediat, fără nicio compensaţie,
fără nicio formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară.
20.10. (1) În aplicarea prezentului articol 20, prin „Personalul Locatorului” se înțelege personalul
angajat la data semnării prezentului contract, precum și oricare alt personal care va fi angajat de
Locator pe perioada de valabilitate a prezentului contract.
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(2) În aplicarea prezentului articol 20, prin „Subcontractant” se înțelege atât subcontractanții
declarați de Locator la momentul semnării prezentului contract, cât și, dacă este cazul, oricare alți
subcontractanți ce vor fi implicați ulterior în executarea prezentului contract.
20.11. (1) Locatarul își rezervă dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul, fără însă a fi afectat
dreptul Părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în situația în care Locatorul a
săvârșit nereguli, neconformități sau infracțiuni care implică frauda, corupția, mita, delapidarea
sau alte infracțiuni economico-financiare în cadrul procedurii de atribuire a contractului sau în
legătură cu executarea acestuia.
(2) Locatorul poate rezoluționa/rezilia contractul fără însă a fi afectat dreptul Părților de a pretinde
plata unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care Locatarul a comis erori esențiale, nereguli,
neconformități sau infracțiuni care implică frauda, corupția, mita, delapidarea sau alte infracțiuni
economico-financiare în cadrul procedurii de atribuire a contractului sau în legătură cu executarea
acestuia.
Art. 21. Incetarea contractului
(1) Contractul de închiriere încetează:
a) la expirarea duratei de închiriere;
b) prin acordul scris al ambelor părţi;
c) în caz de forţă majoră conform art. 9;
d) prin denunțare unilaterală de către Locatar, fără nicio obligație de plată;
e) prin rezilierea pe cale judiciară în caz de neexecutare culpabilă a obligațiilor contractuale de
către una din părți, cu excepția situațiilor in care prezentul contract conține prevederi care derogă
de la aceasta regulă. Părțile convin că în toate cazurile în care prevederile prezentului contract nu
stipulează expres că rezilierea sau încetarea este unilaterală ori că aceasta intervine „de plin drept”
și/sau „fără nicio altă formalitate” sau o astfel de expresie echivalentă, rezoluțiunea va avea
caracter judiciar;
f) de plin drept, în urma unei simple notificări transmise de Locatar către Locator, fără punere în
întârziere sau preaviz, fără somație sau vreo altă formalitate prealabilă și fără intervenția
instanțelor, conform art. 1553 din Codul civil, în cazurile stipulate expres în prezentul contract;
g) pronunţarea unei hotărârii judecătoreşti care duce la imposibilitatea executării prezentului
contract.
(2) Fără a deroga de la alte prevederi în acest sens din cuprinsul prezentului Contract, Contractul
încetează de plin drept în conformitate cu art. 21 alin. (1) lit. e), atunci când:
a) Locatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract sau şi le îndeplineşte
în mod necorespunzător pentru o durată mai mare de 14 (paisprezece) zile de la data expirării
termenului de remediere prevăzut la art. 13.5;
b) Locatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate privind amenajarea și dotarea Spațiului
Închiriat până la expirarea termenului prevăzut de art. 13.4;
c) Locatorul se află în procedura faliment, reorganizare judiciară/insolventa, dizolvare, lichidare;
d) Locatorul este afectat de transformări de ordin organizaţional, prin care este modificat, direct
sau indirect, beneficiarul real de la data încheierii Contractului sau Locatorul transmite deptul
de proprietate asupra clădirii în care se află situat Spațiul Închiriat, cu excepţia cazurilor în
care astfel de modificări sunt acceptate printr-un act adiţional la prezentul contract;
e) Pieirea sau avarierea spaţiului închiriat de aşa maniera încât acesta nu mai poate fi
întrebuinţat conform destinaţiei.
(3) Locatorul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situaţii, nicio altă sumă în afara celor datorate
de Locatar pentru serviciile deja prestate şi acceptate de Locatar ca fiind în conformitate cu
prevederile contractului.
(4) In situaţia de la art. 21 alin. (1) lit. d) şi art. 21, alin. 2, lit. a) Locatarul va fi îndreptăţit sa
ceara de la Locator daune-interese, în cuantum de 0,01% din suma datorată, pentru fiecare zi
rămasă de la data intervenirii rezilierii contractului până la data expirării termenului contractului.
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(5) Contractul încetează în conformitate cu art. 21 al. 1 lit. d):
a) în cazul în care, pe durata dintre data semnării Contractului și data semnării Pocesului Vebal
de Predare-Primire a spațiului închiriat: (i) oricare dintre permisele si autorizațiile aferente
spațiului închiriat devine caducă sau își pierde valabilitatea, din orice motiv, și această nu este
remediată până la termenul prevăzut la art. 13.4; și (ii) pe baza analizelor juridice și/sau tehnice
Locatarul constată că titlul de proprietate asupra imobilului din care face parte Spațiul Închiriat
este afectat de vicii grave de natură juridică; sau
b) atunci când Locatorul transmite o notificare în conformitate cu prevedeile art. 6.20, printr-o
notificare transmisa de Locatar in termen de 3 (trei) luni înainte de data încetării Contractului.
(6) În termen de ce mult 10 (zece) zile de la încetarea din orice motiv a Contractului, Locatarul
va predea Spațiul Închiriat Locatorului liber de orice bun al său în urma unei notificări trimise în
acest sens către Locator. La predare, Părțile vor întocmi și vor semna un proces-verbal de predareprimire substantial în forma atașată ca Anexa _____ la Contract, în care vor descrie în mod
detaliat starea Spațiului Închiriat și vor menționa indexurile contoarelor de utilități. Locatarul nu
va răspunde față de Locator pentru uzura normală a Spațiului Închiriat și/sau a bunurilor puse la
dispoziție de Locator în temeiul prezentului.
21. Codul de Conduita/conditii de acces.
Locatorul se obliga sa adere, pe parcursul duratei contractului, la obligatiile care incumba
Locatorului conform Codului de Conduita al Locatarului, precum si in ceea ce priveste accesul in
cadrul spatiului inchiriat, documente atasate prezentului Contract ca anexa.

Partile au incheiat prezentul contract in 2 (doua) exemplare originale, cu aceeasi valabilitate
juridica, cate unul pentru fiecare parte.
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