CONTRACT DE PRESTARE A SERVICIULUI D E SA LU BRIZARE
A LOCALITĂŢILOR P ENTRU UTILIZATORII NON-CASNlCI
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Cap. I. - PĂR'f'ILE CONTRACTANTE

Art. I .
SC SUPERCOM SA cu sediul în Bucureşti, str. Gherghitei nr. 23C, sector 2, cod poştal 0225 1 2 tel . 02 1/ 240.26.86, fax.
02 1 / 240, 1 5 ,70, e-mai l : secretarint@supercom.ro 1 înmatriculată Jo q_fi ciµ! Registrul u i Comertulu i de pc lângă Tribunalul
lluci,reşti sub nr.J 40/ 1 0()46/1 993, n.vâ11d cod un ic de î11regislrare RO 3&.S,'1�$5 , titluară a liccntei nr. ,J 681 din 01.08·.20 1 9,
em isă de A.N .R.S.C., dispecerat Cl uj : 0264/954J e-mail: clui@supercom . ro, reprezentată legal având funcţia de Preşedinte, în
calitate de operator/prcstn10·1\ pe de o parte
ŞI
Societatea Comcrt:ială/lnstituţia AUTORITATEA .NA YALA ROMANA, cu sediul în localitatea CONSTANTA,
s_t�INCINTA PORT, nr �I , ?I. .... , se. .... , judetul CONSTAtif cl" ,JJ L t31.037240845 1 ;025 �3 J 6<1_93 ,e-mail C2_
_
SEVERIN@RNA.RO, 1nmall'lculată la registrul comcrtulu1 cu nr. .
cotlul 11111c de mregislrnre I 1 05 58 1 8,
contul nr. RO33TREZ23 F845000200 1 04X, desch is la TREZORERIA CONSTANTA reprezental(ă) de (dacă este cazul)
DUM ITRACHE COSMIN LAURENTIU având calitatea de.DIRECTOR GENERAL . (Se trece calitatea celui care semnează
valnbil contractul)1 în calilate de utilizator, pc de altă parle, au conven it să încheie prezentul contract de prestări de servicii de
colectare, transport, transfer şi depozitare a deşeurilor de tip similare, cu respectarea mmătonrelor clauze:

'/. ,7.3.'/..:.?..f.......... ,

Cap. li - OBI ECTUL CONTRACTULUI
Art. 2 - Obiectu l prezentului contract îl constituie prestarea activităţii de colectal'e, transport, trans fer şi depozitare a
deşeuri lor slmi{ilrc.
Art. 3 - Operatorul va presta activitatea de rid icare a deşeurilor simi lare din locaţia situată STR.FRAG I LOR, NR. 1 0,DEJ,
JUD. CLUJ (.\·e trec datele de identificare ale locului special amenajat, stabilit de aUlorită/Ue administraţiei publice locale, din
care se vor ridica deşeul'ile menajere, menJioniindu-se strada şi numărul sa,1 intersecfia străzllor, precum şi orice alte da.te
necesare identificării punclu(ui de colectare la care este arondai utilizalor11I).
Art. 4 � Prezentul con tract s-a încheiat penlru cantitatea 1 20 .kg/lul1ă (focturarea se va face pe cantitatea reală colectată
conform bonului de cântar)
.A tli S �{ I )'Coh fr.OCu·1 1 Clc presitll't! a 11cli v"H�lif_ljc- cofoctnre-..r1 dcşcur.i l,01· mun lc lp;1le se {t)ch_ck între operator şi uti li7.t1lot' p·e o
d(1rntij .d�teHn lil'n:tă; Cftre V{l COintide ·c'l1 <ll1rillti de- e)�ţcutnrc.n şe,rviciilor stnbîlita c.o n 19rm prc.\',�dţ_rilor contractulul de dCIC:gafc de
g�stl1111c ii Ol'ERATORULUI , î1iuheia1 cu A DI EC(HvlliT�C)POLITAN CLUJ.
(2) Contractul poate înceta în următoarele cazuri:
a) prin acordul scris al părţilo,·;
b) prin denuntarc unilaterală de utilizator, cu un preaviz de 30 de zilc1 după ach itarea fa zi a tuturor debitelor datorate către
operator;
c) prin denuntare uni laterală de căire operator, în cazul neachitării contravalol'ii servi_c ii lor prestate în termen de 30 de zile
calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii, cu acordu l autoritătii adm inistraţiei publice locale care va aplica
începând cu data încetării contractului taxa de salubrizare instituită con form prevederilor Legii serviciului de safubrhare a
localităţilor nr, 1 0 1 /2006;
d) prin rezil iere;
e) în cazul deschiderii procedurii de reorgan izare jud iciară şi/sau faliment al operntorului.
(J) Măsum r•ezi lierll contractului se poate lua numai în umrn unui preaviz adresat utilizatorului şi se poate pune în aplicare
după 1 5 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator.
Art. 6 - În anexa nr. I la contract sunt mentlonate actele nonnative aplicabile, valabile la data semnări i contractului.
Cap. 1 1 1 - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢII LE O PERATORULU I

c) să solicite şi să primească, în condi1iile lcgîl şi ale contractului de prestare, desp!:igubfri sau compcnsatii pentru daunele
provocate de către operator pl'În nerespectarea obl igaţiilor contractuale asumate uri prin prestarea unor servici i inferioare, calitativ
şi cantîtntiv, parametri lor tehnici stabiliţi pr in contract sau prin nomrnle tehnice în vigoare;
d) să sesizeze autorităţilor ad m in istraţiei publice locale şi celei competente orice deficiente constatate în sfera activităţii de
colectare a deşeuri lor municipale şi să facă propuncl'l vi zând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activitătii şi creşterea calităţi i
serviciu lui.
e) să solicite, să primească şi s·ă ut ilizeze informaţii privind aclivitatea de colectare a deşeurilor municipale, d espre decizi ile
luate în legătură cu acest serviciu de către autorităţlle adm inistraţiei publlce locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;
f) să primească răspuns în maximum 30 de zile l a sesizările adresate operatorului sau autorităţilor admin istraţiei publice
locale cu privire la neîndepl inirea unor corid i\ii contrnctuale;
g) să se adreseze, Individual ori colectiv prin intermediul unor asocialii reprezentative, autorităţilor adm in istraţiei publice
locale sau centra le ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenfrii sau reparări i unui prejudiciu direct ori indirect;
h) sit conteste facturile când constată încălcttrea prevederilor contractuale;
i) să beneficieze, inclusiv la cererea sa, de ta flfdiferenfiat, stimulat iv pentru colectarea selectivă a deşeuri lor mun icipale;
j) să renunţe, în conditîilc legii, la serviciile con tractate.
Art. 1 O Util izatorul arc unnăloarelc ob1igafii:
a) să respecte prevederile regu lamentulu i sqrviciului de salubrizare şi clauzele conlractu lu \ de prestare a activitălii de
colectare a deşeurilor municipale;
b) să ach ite în tennenelc stabilite obligaţii le de plată, în con formitate cu prevederile contractu lui de prestare a activită(ii de
colectare a deşeurilor municipale;
c) să nu împiedice în nic iun fel accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare;
d) să com un ice în scris operatorului, în termen de J O zile lucrătoare, orice modi ficare a elementelor cure au stat la baza
întocm irii contractu lu i şi să încheie acte adiţion ale în legătură cu acestea, modificarea numărului de persoane se comunică de către
titil lzator trimestrial, dacă este cazul;
e) să nu modifice amplasarea recipientelor destinate preco lectării deşeurilor menajere;
f) s5 suporte costurile de remediere sau în locu ire a recipientelor de precolectare, în cazLd deteriorări i acestora din vina
dovedită a util izatorului;
g) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile propri i sau din activitătile lucrative
pc care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestorn în containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare în acesl scop;
h) să aplice mt'lsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabil ite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială;
i) să accepte întreruperea temporară a prestării sel'viciului pentrn/ca urmare a executiei unor lucrări prevăzute în programele
de reabi l itare, extindere şi modernizare a infrastructuri î tehnico-edilitare;
j) să execute operaţi unea de precolcctare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conform itate cu sistemul
de colectare convenit de operator cu au toritătile administraţiei publice locale şi stabilite prin contract. Fractiunea umedă a
deşeurilor va fi depusă obligatoriu în saci do plastic ;;i apoi în recipientul de colectare destinat special în acest scop;
k) să primească, la cerere, de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectivă a deşeurilor recîclabilc;
J) să men!ină în stare de curătenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile
municipale în vederea colectării, dacă acestea se ană pe proprietatea lor;
m) să execute operaţiunea de precolectarc în condîtii de maximă sigurantă din punctul de vedere al săn�tătii oam enilor şi al
protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică j miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri ;
11) să nu introducă în recipien tele de precolectarc deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, tox ice, explozive),
an imal iere, proven ite din construcl ii, din toalctarca pom i lor sau curăţarea şi întrctincrca spatii lor verzi ori proven ite din îngrijiri
medicale care fac obiectul unor trah:imente speciale nutorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu;
o) să asigure curăţenia locurilor de parcare de reşedinţă pe care le au în folosintă din domen iul public, dadi este cazul, şi să
nu efectueze activităţi de reparatii, între�incre sau curfi!are a autovehicu lelor, prin care pot produce scurgerea uleiurilor,
carburanţilor ş i lubrifianţilor;
p) să asigure accesul de hi căile publice până la punctul de colectare al autovehicu lelor destinate acestui scop, înlăturând
gheata, z�pada şi poleiul.
M

Cap. V - COLECTAREA DEŞEURILOR M UNICI PALE, MĂSURAREA PRESTAŢIEI ACTIVITĂŢII DE
COLECTARE A DEŞEURILOR MUNI CIPALE
A 1·t. 1 1

. .
- ( l ) CoI ectarca t eseun or mun1cmU
l e:se va face tI ODR- cum unnec_lza:

ActiVitatcn
a) colectarea separată si transporlul deşeurilor reciclabi le s\mi lare de la
aQ'"en tii cconom ic i/institutli/oiete (hârtie/ carton. olastic /m etal si sticHi);
b) colectarea deşeurilor slm ilnr
(agentii eco110111ici/i11stit11 tll publice/ piele) reziduale (cod 20 03 O l ),
inclus_iv din colectări ocazionale si servicii su11Hmentare
c) colectarea sep_aratn şi transpo1tul deşeurilor vol um inoase provenite de la,
institufil QU bliC1.'/11 L e�Jti econ om ici/nletc nesimilare celor menaierei
1
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Cap. VIII - FORŢA MAJORĂ
A1·t. 20 - (I) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod
necorespunzător, total ori parţial1 a oricărei ob!igalii care îi 1·cvine în baza prezenllllui contract, dacă neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de fona majoră.
(2) Partea care invocă foiţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părti producerea evenimentului şi
să ia toate măsurile în vederea limitării consecintelor acestuia.
(3) Dacă în tcnnen de l O de la producere evenimentul respectiv nu încetează, pă1ţile au dreptul să notifice încetarea de plin
drept a prezentului contract, f"ară ca vreuna dintre părţi să pretindă daune�intcrcse.
Cap. IX - LITIGII
Art. 21 � Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea,
executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentuntii lor.
Art. 22 � În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti
din cit·cumscripţin în care se află sediul utilizatorului, părţile asumându-şi în mod expres prezenla clauză confoml art. 1203 Cod
Civ,
Cap. X- ALTE CLAUZE/ PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Art. 23 - Datele cu caracter personal, sunt definite de Regulamentul EU nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrnrea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.
Art. 24 - SC SUPERCOM SA în calitatea sa de operator de dale cu caracter personal, în sensul dat de Regulamentul EU nr.
679/2016, declară că respectă prevederile prevăzute în reglementări, legi şi ordine referitoare la datele cu caracter personal,
inclusiv, dar fără a se limita la Regulamentul EU nr. 679/2016, inclusiv la cele sccm1dare legislaţie referitoare la „Legislaţia privind
protecţia datelor'', În scopul îndeplinirii prezentului contract, operatorul va prelucra datele personale ale reprezentantilor părţilol'
şi ale persoanelor de contact1 constfind din: nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, funcţie şi semnătură. Operatorul
declm·ă că va pl'clucra datele cu caracter personal mentionate mai sus numai în scopul declarnt şi nu în alle scopuri sau în alte
moduri. Utilizatorul declară că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal numai în scopul declarat.
Art. 25 - Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi consimtământul utilizatorului privind prelucrarea
datelor cu caracter personal în scopuri suplimentare prestării serviciilor de salubritate sunt prevăzute în anexa nr, 3 respectiv anexa
m, 4 la contract.
Cap. XI - DISPOZIŢII FINALE
Art. 26 - În toate proble111ele care nu sunl prevăzute în prezentul contract păr!ile se supun prevederilor legisla(iei specifice
în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial şi ale altor acte normative incidente,
Art. 27 - Prezentul contract se poate modifica cu acordul păl1ilor, prin acte adîţîonale.
Art. 28 -Anexele foc parte integrantă din prezentul contract.
Art. 29 � Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi h1tră în vigoare la data de
01.02.2022
Art, JO - Modificarea contractelor existente se va face în lcrmen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului contract
cadru, cu respcctal'ea dispoziţiilor acestuia.

Utilizator,
AUTORITATEA NAVALA ROMANA
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16.
17.

·Le1Jeu nr. 181/2020
};:_�!f.CU nr. 319/2006

L!.!",en l)l'ivlnd gestionarea deseurilor nc�criculousc cotn�ostabilc
Lt::gca privind sccuritalca şi silnătntea în munci'\

18.

H.G, 142512006 modificata prin
H.G. 955/2010

l-loturârca Uc Guvern privind aprobarea Normelor Metodologice de aplic.irc a Legii 3 l 9 / 2006
a sccurilatii si sanatatii in munca:

19,

Lcgcn nr. 307/2006

Legea privind apărarea Împotriva incendiilor1 cu modificările şi completările ulterioare
··----- --"·Strategia de dezvoltare a serviciului de snlubriznre al JudetulllÎ Cltti
Pla_nul Judclcari _de Gestionare a dcseurilor lnjudetul Cluj 2020 - 2025
Regulamentul de organizilte şl func\ionarc A ServîciulUi public de salubrizare, respectiv de
Management şi Operorc u Centrului de Manngemenl lnlegrnt al Deşeurilor Clt�j Napoca, şi a
Statiilor de Transfer lud chil Clui

20.
21.

l-1.C.J. nr.189/201•1
. H.C.J. Cluj nr. 177/2020

22.

11.C.J. Cluj nr.245/2018

·-•---

Tarifele pentru mnnngcn1ciltul iillc.gi·at al dcşcuriltll' sunt următoarele'
Tlp deşeu coll!ctat
o) colectarea separată si lra�sportul deşeurilor reclclabilc simihlre de ln Rgenti economici/instituţii/pic.te (hârtie/
rnrton, elnstic /mctnl sl sticlă):
IJ) colectai-ea deşeurilor similn1· (ngcnti eco110111lcili11sl/tt1ti/ publicdpleJe) reziduale (cod 20 03 Ol), inc!uSiv din colectări
ocazionale si .servicii su[!litncnh1re;
c) colectarea sepflrntă şi transportul deşeurilor periculoase menajere provenite de la populaţie, nesimilare celor menajere;
..

d) colcCtarca Scpflrntă şi trnm:portUI deşeurilor voluminonso provenite de !n instltufii publice/agenţi Cconomicl/pictc
ncsimilllTe celo� menajere
e) colectarea, transportul, sortunm, vnlorifo.:an:a şi eliminarea clcşeurllor de construcjii şi dernoH'iri provenite de Io llgcnfi
cco110111 ici/lnst_itutii publicc/picte gcncrntc de nctîvltă\i de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sn.u exterioară;
[) colectarea cadnvrclor animalelor de pc domcni11l public şi predarea acestora unîtătilor de ecarisaj sau lnstala\ilor de
nculralizare
Operator,
SC Supercom SA

Utilizator,

AUTORITATEA NAVALA ROMANA
DIRECTOR GENERAL
DUMITRACHE COSMIN LAURENTIU
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ANEXAl
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lfi\ră TVAI
520,36
419,97,
566,50
286,52
16.1,82
17.710,00
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ANEXA Nr, 3

Societatea Comercinlnll nstilul in AUTORITATEA NAVALA ROMANA , în calit:tte d e UTIL!ZATOR/DETINATOR, declar
prin p1•czonta :
Am luat cunoştinţă de prelucrarea datelor mele personale de către SC SUPERCOM SA denum ită în continuare OPERATORUL
sau PRESTATORUL, de scopurile acestei prel ucrări si de drepturl le oferite de Regulamentul UE nr. 679/201 6 privind protecţia
p·ersoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul
general privind protcctia datelor), după cum urmează:
Datele personale prelucrate (denumite în cele ce urmează "Date "): nume, prenume, codul numeric personal(CNP), adresa,
număr�I de telefon fix şi/sa:u mobil, adresa e�mail, im aginea şi orice alte date obtinutc în baza formularelor, declaraţiilor şi documentelor
depuse, redactate sau completate.
Scopurile si temeiurile prelucrării. Destinata rii datelor personale
pentru încheierea şi exeeutnrea contractului de furnizHe bunuri şi/Sl'lU servicii 1
(i)
pentru îndeplinirea de ci'i tre Presta forul a u n o r ohligatii legnle, precum :
(H)
o transmiterea de informatii către autorităţile abilltate de lege să solicite st sa primească astfel de infonnatii, de exemplu
Administraţia Fondului de Mediu (A,P,M.), Autoritatea Naţionala de Administrare Fiscală (A.N.A.F,), instantele de judecată, parchete,
executori judecătoreşti, notari publici, autorităţi cu rol de supraveghere şi control în domeniul Prestatorului, auditori etc.;
o supravegherea video a spaţiilor şi autoutil itarelor Prestatorului precum zone de acces 1 alât din exterior, cât şi din interior, zone de
lucru cu publ icul, zonele de acces în spaţiile de depozitare, zone de parcare a (llltoutilitarcfor, etc.
Prelucrarea datelor personale ÎJI scopuri le men1iorrnte la punctele (i) si (ii} de mai s11s este esenţială pentru încheierea şi executarea
contractului şi pentru îndeplinirea de către Prestatorul a unor obligaţii legnle1 astfel încât, în l ipsa fumizării datelor, Prestatorul nu va
putea încheia contractu l .
. (iii)
pentru exercita rea de. către Pl'cstaţorul a unui interes legitim, astfel :
o folosiren datelor de către Prestatorul în scopuri statistice 1 cu condiţia pseudonimizare acestora;
o supravegherea video a autoutilitarelor Prestatorului în scopul prevenirii Fraudei şi în scopu l soluţionării unor eventuale reclamaţii;
Transferul datelor personale în străini'itutc
În realizarea scopurilor de mai sus, SC S U P ERCOM SA, NU poate transfera datele personale în afara Spatiuluî Economic
European, eh.ia( daca în tara destinatară este asigurat un nivel adecvat de protecţie a datelor personale recunoscut prin o decizie a Comisiei
Europene.
Perioada de stocare n datelor personale
Prestatoru l va stoca datele personale pe durata rnporturilor contractuale, cat şi după încetarea acestor raporturi, pentru o perioada
de până la 1 0 ani, având în vedere;
(i) prevederile Legii contabilităţii, conform cărora documentele justificative care stau la bnza înregistiări lor în contabi l itatea
financiară se păstrează I O an l1 cu începere de la data încheierii excrci fiuluî financiar în cursu l căruii1 au fost întocmite;
(ii) necesitatea apărării/conservări i drepturilor Prestatorului în cadrul unui posibil litigiu privind încheierea, executarea sau
încetarea contractului.
Pentru scopul arhivarii datelor conform Legii arhivelor naţionale şi ţinând conl de Nomenclatorul arhivistic (aprobat de Arhivele
Naţionale) aplicabil la nivelul Prestatoru lut şi pentru prelucrarea datelor de către Prestator în scopuri statistice datele pot fi slocate_pentru
perionde mai mari decât cele indicate anterior.
Dreptu rile dumn cavoastră t în calitate de pcrsoan� fizicii
o Dreptul de acces - pute\Î obţine din partea Prestatorului o confirmare privind prelucrarea datelor cu caracter personal şî
informatii cu privire la modaHtntea în care sunt prelucrate datele;
o Dreptul la portnbil!tatea datelor - pute\ i solictta să primiţi, în anumite condiţii, dntele personale pc care l e-aţi fumizal
Prestatorului, într-un fonnat care poate fi citit automat sau puteţi solicita ca respectivele date sa fie tnmsmise a ltui operator;
o Dreptul la opoziţie - vă puteţi opune prelucrării datelor .itunci când prelucrarea are în vedere un interes legitim al Prestatoru lui;
o Dreptul la rectificare - puteţi solicita corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor inexacte;
o Dreptul la ştergel'ea datelor ("dreptul de a fi ultat 11) - puteti solicita ca Prestatoru l si'i şteargil dotele personale; printre
altele în situaţia in care prelucrarea acestora n u a fost legală sau la retragerea consimţământul şi nu mai exist11 nici un temei
juridic pentrn prelucrnrc;
Vor putea exista situa.fii în care Prestatorul nu va putea da curs solicitării de ştergere a datelor, şi anume:
în cazurile în care Prestatoru\ are obligaţia legala de păstrare a datelor personale;
(1)
în cazurile îri care datele sunt stocate în scopuri de arhivare în interes public sau în scopuri statistice;
(ii)
în cazurile în care datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apfirarea unui drept în inslanta.
(iii)
o Dreptul la restrîc(io1rnrcn prelucrării - pot cere restrictionarea prelucrării datelor, în special dacă contest exactitatea lor.
Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări către SC SUPERCOM SA, la sediul central al acesteia,
precum si prin mij loace electronice, la adresa de e-mai l dpo@supcrcom.ro I fumizând suficienle date care sa permită idcntificmea
solicitantului de către Prestator,
o Drcplul de a depune plângere la autorita tea de supraveghere n prelucrării datelor cu cnrac.ter personal acest drept
poate fi exercitat în cazul în care veţi considera că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile legale din domeniul
protcctiei datelor, fără a aduce atingere oricăror alte cai de alac administrative sau judiciare;
M

