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Avdnd ca temei legal: Legea nr.98/2016 privind achizifiile publice cu 111odificiirile ,i completiirile 
ulterioare, Hotiirdrea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Norme/or metodo/ogice de ap/icare a 
prevederi/or referitoare la atribuirea contractului de achiziJie publiciilacordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziJiile pub/ice cu modificiirile ,i completiirile ulterioare; s-a incheiat prezentul 
contract de achizifie publicii de servicii denumit in continuare "contractul" 

1. Plirtile contractante

AUTORITATEA NAVALA ROMANA , cu sediul 1n incinta port Constanta, pomia I, tel. 
0241/61.61.24 fax 0241/61.62.29, 1nfiintata prin Legea 412/2002, cod fiscal 11055818, cont nr. 
JRO61 TJREZ23F845000203003X deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, reprezentata prin 
Director General - Cosmin Laurentiu DUMITRACHE  1n calitate de ACHIZITOR, pe de o 
patie 

SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L., cu sediul in Mun.Bucure§ti, 

+ numar de 1nmatriculare la Registrul Comertului J40/16321/2019, CUI 41963989, reprezentata prin 
Administrator, 1n calitate de PRESTATOR, pe de alta parte

2. DefiniJii

2.1 - In prezentul contract urmatorii tenneni vor fi interpretati astfel:
a) contract - prezentul contract §i toate anexele sale;
b) acliizitor §i prestator - piit1ilc contractante, a§a cum sunt acestea numite 1n prezentul contract;
c) p1·ejul contractului - prej:ul platibil prestatornlui de catre achizitor, 1n baza contractului, pen(rn
1ndeplini:rea integrala §i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare face obiect al contractului;
e) p1'0{/Use - echipamentele, ma§inile, utilajele, piesele de schimb §i orice alte bunuri cuprinse 1n
anexa/anexele la prezentul contract §i pc care prestatorul are obliga\ia de a le fumiza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f) fo11a majorii - reprezinta o 1mprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila §i inevitabila, care se afla 1n afara contrnlnlui oricarei parti, care nu se datoreaza gi·e§elii
sau vinei acestora, §i care face imposibila executarea §i, respectiv, 1ndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca unnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
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enuntiativi'i. Nu este considerat for\i'i majora un eveniment asemenea cel01· de mai sus care, fiira a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din par\i; 
g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
h) ofe,·tii - actul juridic prin care Contractantul/Prestatorul �i-a manifestat voin\a de a se angaja, din
punct de vedere juridic, m acest Contract §i cuprinde Propunerea Financiara, Propunerea Tehnica
precum §i alte documente care au fost men\ionate in Documentafia de Atribuire.

3. I11te1pretare

3. I - .In prezen(1il contract, cu excep\ia unei prevederi contrare, quvintele la fornia singular vor include
fonna de plural �i vice versa, acolo unde acest lucru este pennis de context.
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifici'i
in mod diferit.

4. Obiectul §i preful contractului

Clauze obligalorii 

4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze ,,Servicii de s1tport telmic sistem SIVECO Applications 2020" 
conform caietului de sarcini, in perioada/perioadele convenite §i in conformitate cu obligatiile asumate 
prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obliga si'i plateasca prestatorului pretul convenit pentrn indeplinirea contractulni de 
servicii. 
4.3 - Pre\ul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de catre achizitor prestatorului este de 
145.728,00 lei fiirii TVA, la care se adanga TVA in valoare de 27.688,32 lei.

5. Dura/a contractului

5.1 - Durata prezentului contract este de 12 !uni de la data semnarii contractului de prestari servicii de 
ambele par\i. Contractul opereaza valabil intre patti, potrivit legii, ofettei si documentatiei de atribuire, de 
la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il 
produce. 

6. Doc11me11tele co11tract11lui

6.1 - Documentele contractului sunt: 
a)Caietul de sarcini, inclusiv clarificarile; 
b )Ofe1ta, respectiv propunerea tehnica §i propunerea fmanciara, inclusiv clarificarile din perioada 
de evaluare; 
c )Garan\ia de buni'i executie; 
d)Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 
e )Alte anexe. 

7. Ob!igafiile principale ale p1·estatorul11i

7 .1 Prestatornl se obliga si'i presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in
perioada/perioadele convenite �i in conformitate cu obliga\iile asumate.
7 .2 - Prestatorul se obliga sii presteze serviciile la standardele �i/sau performantele prezentate in
propunerea tehnica, anexii la contract.
7.3 - (I) Prestatorul se obligii sa despi'igubeasca achizitornl impotriva oricaror:
i) · reclama\ii §i ac\iuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci illl'egistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentrn sau in legatura cu serviciile prestate, �i
ii) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice naturii, aferente, cu exceptia situa\iei in care o
astfel de inci'ilcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de ci'itre achizitor;



I. 
'--

(2) Prestatorul va despagubi Achizitorul in conditiile alin. (1) de mai sus, 1n masura 1n care
i) Achizitorul a notificat Prestatorul, 1n termen de 5 zile lucratoare de la primirea unei sesizari, cu privire
la reclamatiile, actiullile in justitie, despagubirile care i-au fost solicitate;
ii) Despagubirile sa fi fost acordate printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva 1n urma epuizarii
tuturor cailor de atac;
iii) Raspunderea prestatorului se va limita exclusiv la daullele directe cauzate Achizitorului §i nu va putea
depa§i valoarea colltractului, 1n executarea caruia au fost generate;

(3) Prestatorul nu va fi raspullzator 1n cazul unei preten\ii prill care se sus\ine ca serviciile prestate
sau rezultatul !or !ncalca Ull brevet sau drept de autor, daca !ncalcarea pretinsa s-a bazat pe: 
i) o modificare lleautorizata de Prestator, facuta de Achizitor, .clirect sau prill intermediul unor ter\i,
asupra rezultatului serviciilor prestate sau produselor furnizate sau;
ii) o combina\ie !ntre rezultatele serviciilor executate de Prestator sau produsele furnizate §i produse sau
servicii ale ter\ilor
7.4- Sa respecte Illtocmai llormele de calitate impuse de documelltele, standardele §i llOrmativele 1n
vigoare.

8. Ohligafiile pl'incipale ale {tchizitonilui
8.1 -Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convellit 1ll prezentul contract pentru serviciile prestate. 
8.2 - Achizitorul se obliga sa recep\ioneze serviciile prestate 1n termenu!'convenit. 
8.3 - Achizitorul se obliga sa transmita Prestatorului, 1n timp util, toate iilfonna\iile necesare pentru 
asigurarea derularii serviciilor angajate. 
8.4 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre prestator 1n termenul de 30 de zile de la 
primirea facturii. Factura se va emite catre Autoritatea Navala Romana, dupa semnarea procesului verbal 
de recep\ie/acceptanta a serviciilor de ambele par\i. Plata se va realiza prin ordin de plata, pe baza facturii 
acceptate de A.N.R., 1n contul pe care prestatorul se obliga ·sa-1 deschida la trezorerie. 
8.5 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile ill termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevazute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor in eel mai scmt timp posibil. 

9. Sancfiuni pentm ne'indeplinirea culpahilli a obligafiilor
9 .1 - fn cazul 1n care Achizitorul, din vina sa exclusiva, nu !§i onoreaza obliga\ia de plata a facturii 1n 
termenul prevazut la art. 8.4., Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, 
aplicata la valoarea platii neefectuate, Ill conformitate cu prevederile ait. 4 §i 8 din Legea 72/2013 privind 
masurile pentru combaterea !ntarzierii 1n executarea obliga\iilor de plata a unor sume de bani rezultand 
din contracte !ncheiate !ntre profesionisti §i !nt:re ace§tia §i autorita\i contractante, dar nu mai mult decal 
valoarea cont:ractului. 
9 .2 - In cazul !n care, Contractantul nu 1§i !ndepline§te la term en obliga\iile asumate prin contract sau le 
indepline§te necorespunzator, atunci Autoritatea contracta11ta are dreptul de a percepe dobanda legala 
penalizatoare, ill conformitate cu prevederile ait. 4 §i 8 din Legea 72/2013 privind masurile pentru 
combaterea !ntarzierii 1n executarea obliga\iilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte 
1ncheiate !ntre profesionisti §i 1ntre ace§tia §i autorita\i contractai1te. Dobanda se aplica la valoarea 
serviciilor neprestate pentru fiecare zi de Illlarziere, dar nu mai mull de valoarea contractului. 
9.3 - Nerespectarea obliga\iilor asumate prin prezentul contract de catre mia dintre pat1i, 1n mod culpabil, 
<la dreptul par\ii lezate de a cere rezilierea contractului §i de a pretinde plata de daune-interese, daca 
ulterior notificarii scrise adresata de catre paitea lezata, pattea in culpa nu isi executa in mod 
corespunzator obligatiile respective, in termen de 30 de zile de la primirea notificarii. In cazul in care 
partea in culpa va indeplini obligatiile neindeplinite sau indeplinite necorespunzator in termenul 
mentionat mai sus, rezilierea nu va mai opera. 
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Clauze specijice 

10. Garan Ji a de bun ii execuJie a contractului
10.l - Prestatornl se obliga sa constituie garan\ia de buna execu\ie a contractului 111 tennen de 5 zile
lucratoare de la data semnarii contractului, 111 cuantum de 10% din valoarea contractului fiira TV A,
valabila pe o perioada cu 15 zile mai mare decat perioada de valabilitate a contractului.
10.2 - Garan\ia de buna execu\ie se constituie 111 conformitate cu prevederile art. 40 din HG nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizi\ie pub Ii ca a acordului-cadru din Legea m. 98/2016 privind achizi\iile pub lice, cu modificarile �i
completarile ulterioare.
10.3 -Achizitorul are dreptul de a emite preten\ii asupra garan\iei de buna execu\ie, 111 limita
prejudiciului creat, daca prestatornl nu i�i executa, exeeuta cu 1ntarziere sau executa necorespunzator
obliga\iile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei preten\ii asupra garan\iei de buna
execu\ie, beneficiarul are obliga\ia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand obliga\iile care nu au
fast respectate �i acordand totodata un termen pentru remedierea !or, tennen care nu va putea fi mai mare
de 5 zile !ucratoare.
In cazul 111 care,.111 tennenul indicat 111 n_otificare, Prestatorul a remediat obliga\iile executate cu 111tarziere
sau necorespunzator, achizitorul nu va mai emite preten\ii asupra garan(iei de buna execu\ie constituita
de Prestator
10.4. - Achizitorul se obliga sa restituie garan\ia de buna executie conform prevederilor art. 42, alin.2 din
HG nr.395/2016 cu modificarile §i completarile ulterioare.

. 11. Alte responsabilitiiJi ale preslatol'lllui
11.1 - (1) Prestatorul are obliga\ia de a executa serviciile prevazute 111 contract cu profesionalismul �i 
promptitudinea cuvenite angajamentnlui asumat §i 111 conformitate cu propunerea sa telmica. 

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asignre resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele §i orice alte asemenea, fie de natnra provizorie, fie definitiva, 
cerute de §i pentru contract, 111 masura 111 care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta 111 contract 
sau se poate deduce 111 mod rezonabil din contract. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execu\ia serviciilor in confonnitate cu graficul de 
prestare convenit. 
11.3 - Pentru eficientizarea activita\ii, 111 vederea asigurarii suportului tehnic, se var organiza sedin\e 
lunare, in prima zi lucratoare dupa data de 12 ale lunii, la care var participa, din partea prestatorului, 
membrii echipei de suport tehnie desemnati pentru fiecare modul 111 patte, iar din partea achizitorului 
responsabilul tehnic impreuna cu persoanele dese1miate sa patticipe la aceste sedinte, conform art.13 .2. 

12. Alie responsabilitiiJi ale achizilol'lllui
12.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozi\ia prestatorului oriee facilitati §i/sau informatii pe care 
acesta le-a cerut 111 propunerea telmica �i pe care le considera necesare pentrn 111deplinirea contractului. 
12.2 -Achizitornl are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea !or cu prevederile ofe1tei. 
- Aehizitorul pe parcursul derularii contractului de achizitie publica are obligatia de a se implica activ
prin reprezentantii sai pentru a rezolva toate problemele ce pot aparea pe intreaga durata a prestarii
serviciilor care sun! in responsabilitatea beneficiai·ului si de care depinde indeplinirea obligatiilor
contractuale ale prestatorului. Pentru eficientizarea activita\ii, 111 vederea asigurarii snportului tehnic, se
var organiza sedin\e lunai·e, 111 prima zi lucratoare dupa data de 12 ale lunii, la care var patticipa, din
paitea prestatorului, membrii echipei de suport tehnic desemna\i pentru fiecare modul 111 parte, iar din
pattea achizitorului responsabilul tehnic impreuna cu persoanele desemnate sa participe la aceste sedin\e,
conform art.13 .2.
12.3 - Autoritatea contractanta 1�i asuma raspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea �i legalitatea
datelor/informa\iilor/documentelor puse la dispozi\ia prestatorului 111 vederea 111deplinirii Contractului.
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12.4 -Autoritatea Contractanta se obliga sa recep\ioneze serviciile prestate �i sa certifice confonnitatea 
astfel cum este prevazut 111 Caietul sarcini. 

13. Recepfie # vel'ificiiri
13 .1. (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
confonnitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica �i din caietul de sarcini, 111 termen de 5 zile 
lucratoare de la primirea livrabilelor. 

(2) Par\ile stabilesc de comun acord ca Achizitorul are obliga\ia de a semna procesele verbale de
recep\ie a produselor si/sau serviciilor sau de a transmite observatii cu privire la receptie in termen de 
maxim 5 zile de la derularea procedurii de receptie. In caznl in care Achizitorul nu semneaza sau nu 
transmite 111 scris observa\ii temeinic justificate cu privire la activita\ile sau produsele supuse. procedurii 
de recep\ie, Ill termennl men\ionat mai sns, Prestatorul va fi 1ndrepta\it sa considere ca serviciile prestate, 
.au fost acceptate sunt corespunzatoare si, in consecinta, va fi 1ndrepta\it sa primeasca contravaloarea 
acestora. 

13 .2 Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentan\ii sai 1mputernici\i, 111 confonnitate 
cu prevederile din prezentul contract. 

o Responsabili tehnici de contract desemna\i:
-din pattea achizitorului: 
-din partea prestatorului: 

o Persoane desemnate sa participe la sedin\ele lunare:
-din pattea achizitorului: 
-din partea prestatorului

13 .3 fncepere, finalizare, intarzieri, sistm·e 
13.1 - (1) Prestatorul are obliga\ia de a 1ncepe prestarea serviciilor 1n timpul eel mai scurt posibil de la 
semnarea contractulni. 

(2) In cazul 1n care prestatorul snfera !ntai-zieri §i/sau supmta costuri suplimentare, datorate fo
exclusivitate achizitorului, par\ile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; §i
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pre\ul contractului.
13.2 - (1) Serviciile prestate 1t1 baza contractului sau, trebuie finalizate 1n termenul convenit de pat1i,
termen care se calculeaza de la data !nceperii prestarii serviciilor.

(2) fn cazul !n care:
i) orice motive de 1ntarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
ii) alte circumstan\e neobi§nuite susceptibile de a surveni, altfel decal prin !ncalcarea
contractului de catre prestator, !ndrepta\esc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci pa1tile vor revizui, de comun acord,
perioada de prestare §i vor semna un act adi\ional.

13 .3 - Daca pe parcursul !ndeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are 
obliga\ia de a notifica acest lucru, 1n timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate !n graficul de prestare se face cu acordul par\ilor, prin act adi\ional. 
13 .4 - fn afai-a cazului !n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 
!ntiirziere 1n fodeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalita\i prestatorului.
13 .5 - Autoritatea Contractanta va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate !n momentul !n
care:
- toate cerin\ele cuprinse !n Caietul de Sarcini au fost !ndeplinite;
- rezultatele au fost aprobate de Autoritatea Contractanta, pe baza cerin\elor incluse !n Contract.

14. Ajustarea p1·eJ11l11i contractului
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14.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate 111 
propunerea financiara, anexa la contract. 
14.2 - Pretul contractului este ferm �i nu se ajusteaza.

15. S11bco11tmctanji/te11i susJiniitori - 1111 este cazul

16. F011a majorii
16. l - For\a majoril este constatatil de o antoritate competenta.
16.2 - For\a majora exonereaza pat1i!e contractante de 1ndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada 1n care aceasta actioneazil. 
16.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata 1n perioada de ac\iune a fm1ei majore, dar rara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau pilr\ilor piina Ia apari\ia acesteia. 
16.4 - Partea contractanta cm·e invoca for\a majora are obliga\ia de a notifica celeilalte pih1i, imediat §i 1n 
mod complet, producerea acesteia §i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie 1n vederea Iimitarii 
consecintelor. 
16.5 - Partea contractanta cm·e invoca for\a majora are obliga\ia de a notifica celeilalte par\i incetarea 
cauzei acesteia 1n maximum 15 zile de la 1ncetare. 
16.6 - Daca for\a majora ac\ioneaza sau se estimeaza ca va ac\iona o perioada mai mare de 6 !uni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte par\i incetarea de di'ept a prezentului contract, rara ca vreuna 
din par\i sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

17. Modijicarea Contractului, clauze de revizuil'e
17 .1 - Pe durata perioadei de valabilitate a Contractului Par\ile au dreptul de a conveni modificarea §i/sau 
completarea clauzelor acestuia, rara organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Pilr\ilor, fiiril a 
afecta caracterul general al Contractului, 1n Iimitele dispozi\iilor prevazute de art. 221-222 din Legea nr. 
98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la controlul ex ante al modificarilor contractului. 
17 .2 - Modificarile contractuale, nu trebuie sa afecteze, 1n nici un caz §i 1n nici tm fel, rezultatul 
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Prestatorul a 
fost declarat cii§tigator 1n cadrul procedurii de atribuire. 
17.3 - Pmtea care propune modificarea Contractului m·e obligatia de a tra11smite celeilalte Par\i 
propunerea de modificare a Contractultii cu respectarea clauzelor prevazute la art.22 Comuniciiri, cu eel 
putin 5 zile lucratoare inainte de data Ia care se considera ca modificarea ar trebui sa produca efecte. 
Modificarea va produce efecte doar daca par\ile au convenit asupra acestui aspect. Acceptarea modificarii 
poate rezulta §i din faptul executarii acesteia de catre ambele par\i. 
17.4 - Revizuirea prezentului Contract se realizeaza ca urmare a evaluarii activitatilor, rezultatelor §i 
performan\elor Prestatorului 1n cadrul Contractului. Modificm·ea Contractului prin revizuire intervine cu 
scopul atingerii obiectului Contractului, care consta 1n Serviciile pe care Prestatorul se obliga sa le 
presteze 1n conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozi\iilor legale §i conform 
cerin\elor din Caietul de Sarcini. 
17.5 - Clauzele de modificare ale contractului se pot referi, fiira a se Iimita la: 

(i) Varia\ii ale activita\ilor din contract necesare in scopul 1ndeplinirii obiectului contractului
( diferentele dintre cantita\ile estimate initial (111 contract) si cele real prestate, rara
modificarea caietului de sarcini);

(ii) fo cazul aplicarii prevederilor referitoare la necesitatea extinderii duratei de prestari
servicii.

(iii) In cazul 1nlocuirii Prestatorului cu un subcontractan1/prestator sau, respectiv, cu o asociere
din care face pmte unul sau mai multi dintre subcontractan\ii/prestatori Prestatorului.

18. incetarea contractului
18.1 - Prezentul contract 1nceteaza 1n unnatoarele situatii: 
a) prin executm·ea de catre ambele par\i a tuturor obliga\iilor ce le revin conform prezentului contract §i

legisla\iei aplicabile;
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b) prin acordul par(ilor consemnat 111 scris;
c) prin reziliere, 111 cazul 111 care una din par(i nu l§i executa sau executa necorespunzator obliga\iile
contractuale §i nu remediaza aceasta 111calcare 111 termen de 15 zile de la primirea unei norificari 1n acest
sens de la cealalta psrte. Daca 1n termenul mentionat mai sus, partea 111 culpa remediaza obligatiile
neexecutate sau executate necorespunzator, rezilierea nu va mai opera.
18.2 - in situa(ia rezilierii, totale/par(iale din cauza neexecutarii/executarii parµale de catre Prestator a
obliga\iilor contrac(1iale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauza penalii 1n
cuantum egal cu valoarea obliga\iilor contractuale neexecutate.
18.3 - Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obliga\iilor deja scadente 1ntre
piir\ile contractante.
18.4 - Achizitorul 1§i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, 1n eel mult 15 zile de
la apari\ia unor circumstan\e care nu au putut fi previizute la data lncheierii contractului, sub condi\ia
notificiirii Prestatorului cu eel pu(in 3 zile 1nainte de momentul denuntarii.
18.5 - Fara a aduce atingere dispozi\iilor dreptului comun privind lncetarea contractului sau dreptului
achizitorului de a solicita constatarea nulita(ii absolute acestuia In confonnitate cu dispozi\iile dreptului
comun, achizitorul are dreptul de a denun(a unilateral contractul In perioada de valabilitate a acestuia In
mrn dintre urrnatoarele situa\ii:
a) Prestatorul se aflii, la momentul atribuirii contractului, 111 una dintre situa(iile care ar fi detenninat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei achizitiilor ;
b) contractul nu ar fi trebuit sii fie atribuit Prestatorului avand In vedere o lncalcare grava a obliga\iilor
care rezultii din legisla(ia europeanii relevanta �i care a fost constatata printr-o decizie a Cur\ii de Justi\ie
a Uniunii Ettropene;
c) u1 cazul modificarii contractului 111 alte condi\ii deciit cele prevaznte de prevederile legate 111 vigoare.
18.6 - Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterala a contractului, fara efectuarea vreunei alte
formalitati §i fiira interven(ia instan(ei de judecatii, 111 situa(ia 111 care Prestatoml subcontracteaza sau
cesioneaza cu 1ncalcarea prevederilor legisla(iei 111 vigoare, drepturile §i obliga(iile sale.
18. 7 - Prevederile prezentului Contract In materia rezilierii Contractului se completeaza cu prevederile 111
materie ale Codului Civil 111 vigoare.

19. Solufionarea litigiilor
19 .I - Par(ile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice 
nemtelegere sau disputa care se poate ivi 1ntre ei 111 cadrul sau In legiiturii cu lndeplinirea contractului. 
19.2 - Daca, dupii 15 zile de la 111ceperea acestor tratative, piirlile nu reu§esc sii rezolve u1 mod amiabil o 
divergen(ii contractualii, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de ciitre instan(ele judecatore§ti 
competente. 

20. Limba care guvemeazii contmctul

20.1 - Limba care guverneazii contractul este limba romanii. 

21. Comuniciiri

21.1 - (I) Orice comunicare 1ntre pa1ti, referitoare la 111deplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisii In scris. 

(2) Orice document scris trebuie 1nregistrat atat 111 momentul transmiterii, cat �i In momentul
primirii. 
21.2 - Comunicarile lntre piirti se pot face §i prin telefon, fax sau e-mail cu condi(ia confinniirii 111 scris a 
primirii comunicarii. 
21.3 - Piir(ile se cleclarii de acord ca nerespectarea cerin(elor referitoare la modalitatea de comunicare 
stabilite 111 prezentul Contract sa fie sanc\ionatii cu inopozabilitatea respectivei comunicari. 
21.4 - (1) Orice document scris trebuie 1nregistrat atat 1n momentul transmiterii, cat §i 111 momentul 
primirii. 

(2) In cazul 111 care notificarea se face pe cale po§talii, ea va fi transmisa, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire §i se considera primita de destinatar la data men(ionata de oficiul 
po§tal primitor pe aceastii confumare. 
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(3) Daci\ notificarea se transmite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea
in care a fost expediata. 

( 4) Termenul de raspuns la o notificare sau comunicare este de 3 zile lucratoare, daca nu s-a
precizat expres in cuprinsul ei un alt termen de raspuns. 

22. Legea aplicabilii contractului
22.1 - Co�tr�ctul v� fi inter�1�tat c?nfo1:m }igi�r din Romania. _ _ Par\ile au mteles sa 111che1e az1 .... .-.t ... ,P.:/1.. ..... prezentul contract 111 2 (doua) exemplare, cate 
unul pentru fiecare pmte. 
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Anexa 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Incheiat tntre: 

(1) AUTORITATEA NAVALA ROM.ANA , cu sediul tn incinta port Constanta, poarta 1, tel. 
0241/61.61.24 fax 0241/61.62.29, Infiin(ata prin Legea 412/2002, cod fiscal 11055818, cont nr. 
RO61 TREZ23F845000203003X deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, reprezentata prin Director 
General - Cosmin Laurentiu DUMITRACHE , In calitate de operator de date cu caracter personal 
("Operatorul");

(2) SOFTWARE IMAGINATION&VISION S.R.L., cu sediul in cu sediul in Mun.Bucure�ti, 

numar de tnmatriculare la Registrul Come1tului J40/16321/2019, CUl 41963989, reprezentati\ prin 
Administrator , In calitate de persoana tmputernicita de catre operator ("lmputeruicitul")

fiecare dintre acestea denumita ,,Parle", �i tmpreuna denumite ,,Partile", 

AVANDINVEDERECA: 

(A) Partile au tncheiat Contractul de servicii m. _/?,_[3_qe ... /!.e..l-?:. .. 1P.:Y, .... ; p�ntru executarea
obliga(iilor asumate prin Contractul de servicii, Pa1tile tn\eleg ca poate fi necesar ca Imputernicitul sa 
Prelucreze anumite Date ale Operatorului; 

(B) In perspectiva acestei Prelucrari, Par\ile au decis sa tncheie acest Acord tn scopul de a respecta obliga(iile
de conformare impuse prin Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice tn ceea ce
prive�te prelucrarea datelor cu caracter personal �i privind lib era circula\ie "a acestor date ( denumit tn
continuare "RGPD") �i/sau alta Lege Aplicabila,

S-a convenit dupa cum mmeaza:

1. OBIECTUL ACORDULUI
1. 1. Imputernicitul este desemnat de catre Operator ca persoana 1mputernicita sa prelucreze, tn numele
Operatorului, datele personale, cu scopul efectuarii serviciilor asumate prin Contractul de servicii.
1.2. Orice modalitate de prelucrare a datelor ( colectare, utilizare a datelor cu caracter personal, corectarea,
�tergerea, blocarea �i transferul datelor cu caracter personal) sunt supuse instruc\iunilor Operatorului, cu
exceptia cazurilor cand exista prevederi contrare tn prezentul Acord.
1.3. Avand tn ve1ere ca o parte din datele prelucrate de catre Operator cat �i de Imputernicit sunt date cu
caracter personal, Imputernicitul garanteaza ca toate persoanele carora acesta le-a tncredintat sarcina procesarii
�i realizarii activita\ilor de prelucrare (salaria\i, subcontractori etc.), respecta reglementarile legale cu privire la
protectia datelor �i ca info1ma\iile dobandite de la Operator/angaja\ii operatorului nu sunt divulgate unor terte
parti neautorizate.

2. DURATAACORDULUI
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2.1. In considerarea caracterului accesoriu al prezentul Acord fa!ii de Contractul principal, acesta este valabil 
�i !n vigoare pe Intreaga durata a Contractului principal, urmand indisolubil evolutia acestuia, precum �i 
!ncetarea acestuia, cu mentiunea faptului cii totu�i acesta va continua sii producii efecte �i ulterior JUcetiirii
Contractului principal.

3. OBLIGATIILE IMPUTERNICITULUI
3.1. In vederea !ndeplinirii obliga\iilor sale contractuale, Imputernicitul este autorizat sii colecteze, prelucreze
�i utilizeze datele cu caracter personal indicate / transmise de Operator, !n numele acestuia �i JU temeiul
prezentului Acord !n conformitate cu legisla\ia JU vigoare, !n modalitii!i care asigura confidentialitatea �i
securitatea adecvata a acestor date, !n vederea asiguriirii protec\iei !mpotriva prelucriirii neautorizate sau
ilegale �i hnpotriva pierderii, a distrugerii sau a deterioriirii accidentale. Tmputernicitul va prelucra datele cu
caracter personal exclusiv !n scopul !ndeplinirii obligatiilor asumate prin Contractul de servicii �i oriciiror
instruc\iuni specifice ultetioare transmise de ciitre Operator. Orice astfel de instructiuni se var transmite !n
scris.
3.2 Imputernicitul nu poate prelucra datele cu caracter personal ce fac obiectul prezentului Acord dec§t la
cererea Operatorului. Imputernicitul nu trebuie, sub nicio forma, sii colecteze, prelucreze sau sii utilizeze datele
cu caracter personal !n interesul propriei afaceri sau !n scop de marketing. Pentru orice prelucrare a datelor
personale care excedii scopului stabilit de Operator, Imputernicitul este pe deplin responsabil, confonn
prevederilor RGPD.
3.3. Imputernicitul se asigurii cii orice salariat/sau persoanii ce actioneazii sub controlul siiu, !ncredin!at cu
prelucrarea datelor Operatorului, este obligat din punct de vedere contractual sii respecte principiul
confiden\ialitii\ii datelor !n conformitate cu art. 28 alin. 3 lit. (b) RGPD �i a fost instruit !n mod corespunziltor
cu privire la dispozitiile privind protec\ia datelor previizute !n acest Acord. Aceastii obliga\ie va riimane �i dupii
!ncet�rea activitii!ilor de prelucrare a datelor.
3 .4. Imputernicitul nu poate transfera datele cu caracter personal ce fac obiectul prezentului Acord ciitre o
parte ter!il dee/it cu acceptul Operatorului pentru aces! transfer sau daca Imputernicitul trebuie sa se
conformeze unei obliga\ii legale care ii revine. Transferurile de date cu caracter personal !ntr-o \aril tertii sau
ciitre o organiza\ie internationala sun! interzise.
3.5. Imputernicitul informeazil Operatorul cu privire la solu\iile de stocare a datelor, atunci cand aceste solu\ii
presupun stocarea datelor ciitre/!n \iiri te1te (non U.E.), fiind agreat de ciitre Piirti ca stocarea datelor !n orice
stat membru U.E. este permisii !n temeiul prezentului Acord.
3 .6. Imputernicitul are desemnata o persoana responsabilii cu protectia datelor cu caracter personal.
3.7. Imputernicitul trebuie sii instituie �i sii mentinii masuri organizatorice si tehnice de securitate pentru a
evita !nciilcarea securitiitii datelor.
3.8. Numai dacii �i !n �iisura !n care Operatorul !nsiircineazii Imputernicitul, acesta din unna va corecta, va
sterge sau va bloca datele, in unna so!icitiirilor primite de Operator din pattea persoanelor vizate.
3.9. Imputernicitul va furniza Operatorului, la cererea acestuia, dupii tenninarea sau expirarea Contractului de
servicii, orice date personale, supmturi de stocare a datelor �i alte materiale conexe care au fost predate de
ciitre Operator Imputemicitului. Cu exceptia cazului !n care se prevede altfel !n Acord sau este cerut altfel !n
conformitate cu legisla\ia aplicabilii, Imputernicitul va distruge !n sigurantii suporturi de date �i alte materiale
conexe, la cererea Operatorului.
3. I 0. In cazul suspectiirii unor cazuri de !nciilcare a condi\iilor privind protectia �i securitatea datJlor personale
transmise de ciitre Operator Imputernicitului, pierderea acestor date sau alte bre�e de securitate, Imputernicitul
va infonna, fiirii !ntarziere, !nsii nu mai tarziu de 24 de ore de la constatarea incidentului, Operatorul �i 
Responsabilul de protec\ia datelor cu caracter personal al acestuia, utilizand datele de contact precizate pe 
prima paginii a prezentului Acord, in vederea notificiirii incidentului ciltre Autoritatea de Supraveghere a 
Prelucriirii Datelor cu Caracter Personal si ciltre persoanele vizate, daca este cazul, cu privire la orice 
distrugere, pierdere, modificare, dezviiluire sau accesare a datelor cu caracter personal accidentalii, 
neautorizatii sau ilegalii (incident de securitate). Notificarea va mentiona detaliile incidentului de securitate, 
tipul de date care au fiicut obiectul incidentului de securitate �i identitatea fieciirei persoane afectate (sau, daca 
nu este posibil, numiirul aproximativ de persoane vizate �i de !nregistriiri de date cu caracter personal vizate ). 
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3.1 dmputernicitul va informa fara illtarzieri nejustificate Operatorul cu privire la orice miisuri luate de catre 
Autoritatea de Supraveghere a Prelucriirii Datelor cu Caracter Personal ill conformitate cu mt. 58 �i 83 RGPD, 
sau de catre orice altii autoritate, In legiitura directa cu datele cu caracter personal ale Operatorului. 
3.12.Imputernicitul va piistra o eviden\a scrisii a tuturor categoriilor de Prelucriiri efectuate Ill numele 
Operatorului pe Intreaga perioada de executare a contractului �i ulterior Incetiirii acestuia, Ill conformitate cu 
prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor. 
3.13.Imputernicitul va asista Operatorul !n efectuarea evaluiirilor de impact asupra protec\iei datelor �i permite 
desfa�urarea auditurilor, inclusiv a inspec\iilor, efectuate de Operator sau alt auditor mandala! �i contribuie la 
acestea, in conformitate cu Aii.28 din RGPD. 
3.14.In cazul !n care Imputernicitul considera ca instruc\iunea Operatorului !ncalcii RGPD sau orice altii Lege 
Aplicabilii, acesta va informa imediat Operatorul. 

4. SUBCONTRACTARE
4.1. In cazul in care Imputernicitul dore�te sa subcontracteze sau sa externalizare Prelucrarea Datelor
Operatorului !n baza prezentului Acord catre orice alta persoanii sau entitate (,,Sub-Imputernicit"),
Imputernicitul:

(a) notifica !n termen rezonabil Operatorul cu privire la identitatea �i loca\ia Sub-Imputernicitului !mpretmii
cu o descriere a opera\iunilor de Prelucrat·e ce fac obiectul subcontractiirii sau externaliziirii, astfel Inciit sa
pennitii Operatorului sa se confo1meze Legii aplicahile �i sii evalueze orice poten\iale riscuri pentru Datele
Operatorului;

(b) impune Sub-Imputernicitului clauze contractuale obligatorii din punct de vedere juridic, substantial
similare cu cele din prezentul Acord;

( c) riimiine direct riispunziitor fa!ii de Operator pentru Indeplinirea obliga\iilor Sub-Imputernicitului.

5. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
5.1 Imputemicitul I�i asumii obliga\ia de a consulta normele privind confiden\ialitatea datelor aplicabile la
nivel na\ional �i european, cu priv!re la activita\ile de colectare, procesare �i utilizat·e a datelor cu caracter
personal !n numele Operatorului. In aces! sens, Imputemicitul va aloca personal propriu In mod exclusiv
pentru colectarea, procesarea �i utilizarea datelor cu caracter personal, personal instruit anterior corespunziitor,
supus unei obliga\ii individuale de a piistra confiden\ialitatea datelor.
5.2 Imputernicitul se obligii ca, pe toata durata contractului �i dupii IllCetarea acestuia, pe perioada
nedeterminata, sa nu transmita catre o terta parte date cu caracter personal �i/sau informa\ii confiden\iale, ce
pot fi date cu caracter personal, despre care a luat cuno�tin\a !n timpul executarii contractului.
5.3 Imputernicitul se obliga ca, pe toata durata contractului, sa asigure instruirea personalului sau autorizat sa
prelucreze datele cu caracter personal, cu privire la confiden\ialitatea acestor date.
5.4. Imputernicitul se obliga ca, pe toata durata contractului, sa implementeze �i sa monitorizeze modul de
aplicare a mecanismelor �i procedurilor aferente asiguriirii, pe plan intern, a confiden\ialita\ii datelor cu
caracter personal.
5.5 Imputernicitul va garanta faptul ca Sub-Imputernici\ii sai aplica personalului propriu acelea�i reguli
pentru respectarea caracterului confidential;
5.6 Imputernicitul se obliga:
a. sa nu copieze, sa nu reproducii, sa nu distribuie �i sa nu divulge, total sau par\ial, niciunei persoane fizice sau
juridice, niciuna din datele cu caracter personal prelucrate �i/sau aspecte legate de acestea, cu excep\iile
men\ionate Ill acesta anexa la ati. 3.4, previizute de un act normativ imperativ sau cu acordul expres scris al
Operatorului;
b. sa. nu reutilizeze datele personale �i nici informa\iile �i/sau documentele care con\in date personale �i despre
care a luat cuno�tin\a !n executarea contractului, ill niciun fel �i pentru niciun alt scop neprevazut !n prezentul
contract, nici Ill interes propriu, nici Ill interesul unei alte ter\e par\i, nici cu titlu gratuit, nici cu titlu oneros.
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5.7. in situa\ia in care este necesara prelucrarea datelor personale JU alte scopuri decal cele mentionate anterior, 
Imputernicitul va informa Operatorul �i ii va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea dat�lor cu caracter 
personal, in conformitate cu prevederile legisla\iei in vigoare 
5.8. Pe cale de excep\ie, Imputernicitul are dreptul sa dezvaluie/sa divulge anumite date cu caracter personal, 
inclusiv informa\ii confiden\iale, dupa caz, la solicitarea unei autorita\ii, institutii publice sau instan\e 
judecatore�ti, ori a unui alt tert autorizat potrivit legisla\iei, in virtutea ·unei obliga\ii legale sau a unei alte 
condi\ii prevazute de legislatie. 

6. SECURITATEA COMUNICATIILOR INTRE OPERATOR �I IMPUTERNICIT
6.1. Imputernicitul va lua masurile tehnice �i organizatorice pentru a asigura securitatea comunica\iilor
electronice, in cazul in care acestea vor fi folosite in scopul derularii prezentului Acord pentru a transfera sau
transmite Datele Operatorului (inclusiv, dar nu limitat la, milsurile menite sa asigure confiden\ialitatea
comunicatiilor �i pentru a preveni supravegherea ilegala sau interceptarea comunica\iilor �i de a ob\ine acces
neautorizat la orice calculator sau sistem informatic �i garantand astfel se_curitatea comunicatiilor).

7. NOTIFICAfU
7.1. Orice notificari, cereri sau alte comunicari care trebuie fllcute sau transmise JU baza prezentului Acord var
fi JUtocmite in scris �i adresate Partilor la sediul prevazut in partea introductiva a contractului.

8. EXERCIT AREA DREPTURILOR DE CATRE TITULARIT DATELOR PERSONALE
8.1. Orice solicitare a titulamlui de Date personale primita in mod direct de catre Imputernicit trebuie
transmisa Operatorului nu mai tarziu de 2 ( doua) zile lucratoare.
8.2. Nicio comunicare directa nu va avea loc intre Imputernicit �i titularii de Date personale, pentru �i in
numele Operatorului, in legatura cu cererile acestora.
8.3. Imputernicitul ajuta Operatorul sa asigure respectarea obliga\iilor de a raspunde solicitarilor de exercitare
a drepturilor titularilor de date personale, \inand seama de caracterul prelucrarii �i informa\iile aflate la
dispozi\ia Imputernicitului.

9. INCIDENTE DE SECURITATE A DATELOR PERSONALE
9.1. imputernicitul va notifica Operatorului orice incalcare a securita\ii datelor cu caracter personal in eel mult
24 (douilzeci�ipatru) ore de la constatarea unei asemenea incillcari. Notificarea va fi inso\ita de orice
documenta\ie necesara care sa permita Operatorului, daca este necesar, sa notifice aceasta incalcare
Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si catre persoanele vizate, daca este
cazul.

10. DOCUMENTATII
10.1.Imputernicitul va furniza Operatorului, la cererea scrisa a acestuia, documenta\ia necesara pentru
demonstrarea conformitatii Prelucrarii cu Legea Aplicabila �i prevederile prezentului Acord.

1 I. LEGEA APLICABILA 
11.1.Prezentul Acord este guvernat de �i interpretat in conformitate cu legea romana. 
11.2.Partile convin sa depuna toate efmturile pentru a rezolva amiabil orice diferend aparut in legatura cu 
prezentul Acord. in cazul in care o solu\ionare amiabila nu este posibila, diferendele vor fi inaintate spre 
solu\ionare instan\elor judecatore�ti. 

12. DISPOZITII FINALE
12.1.In cadrul relatiilor contractuale, Par\ile se angajeaza sa respecte reglementarile aplicabile privind
prelucrarea datelor cu caracter personal �i, in special, cerin\ele din Legea Aplicabila (inclusiv RGPD).
12.2.Dispozi\iile prezentului Acord sunt separabile. Dad( o fraza, clauza sau dispozi\ie este nevalabila sau
inaplicabila in totalitate sau partial; aceasta invaliditate sau inopozabilitate nu afecteaza decat o astfel de fraza,
clauza sau dispozi\ie, iar restul acestui Acord va ramane in vigoare �i va produce efecte.
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12.3.Dacii Imputemicitul nu 1ndepline�te oricare din aceste obligatii sau ac\ioneazii 1n afara sau 1mpotriva 
instruc!iunilor Operat01ului, si genereazii prejudiciile Operatorului �i/sau persoanelor vizate, acesta poate fi 
obligat sii pliiteascii despiigubiri 1n procedurile judiciare sau sa facii obiectul unor amenzi sau al altor sanctiuni 
sau masuri corective. 
12.4. Prezentul Acord poate fi executat Ill orice numiir de exemplare, fiecare dintre acestea, ulterior semnarii �i 
expedierii, fiind un document original, iar toate exemplarele 1mpreunii v01· constitui mud �i acela�i document. 

IN CONSIDERAREA CELOR DE MAI SUS, prezentul Acord a fost 1ncheiat 1n 2 exemplare originale cate un 
exemplar pentru fiecare paite contractantii. 

 
>

 
; 
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