
CONTRACT DE SERVICII 

nr. 7135/29.05.2019 

in temeiul Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizifiile publice si HG 395/02.06.2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizifie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizifiile 
publice, s-a incheiat prezentul contract de servicii, 

I. P ARTILE CONTRACT ANTE

1.1. creart - CENTRUL DE CREATIE, ART.A �I TRADITIE AL MUNICIPIULUI 
BUCURE�TI, cu sediul social in Bucuresti, Str. Alexandru Lahovari, Nr. 7, Sect. 1, Tel. 
318.38.03/04, cod fiscal 4266901, cont nr. RO57TREZ70121G335000:XXXX, deschis la 
Trezoreria Sector 1, reprezentat prin D-na Nicoleta-Claudia Popa - Director, in calitate de 
Achizitor 

�i 

1.2. CAREER & PROFESSIONAL WORK SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, sectorul 3, 
str. Vlaicu Yoda nr. 7, bl. C8, sc. 2, parter, ap. 39, inregistrata la Registrul comertului cu nr. 
140 /7080/2015, CUI 34639948 si avand contul bancar cu nr. 
RO48TREZ7035069XXX:017254, deschis la Trezoreria Sectorului 3, reprezentata prin 
Admirustrator,   in calitate de Prestator 

II. DEFINITII
2.1. in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. Contract - reprezinta prezentul contract �i toate Anexele sale.
b. Achizitor �i Prcstator - pilftile contractante, a�a cum sunt acestea numite In prezentul
contract, in preambul;
c.Subcontractant - orice tert caruia Prestatorul ii Incredinteaza executarea unei pilfti din
Contract, potrivit prevederilor clauzei IX Subcontractare;
d. Pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala �i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
e.Servicii - toate serviciile a caror prestare face obiectul prezentului contract;
f. Forfa majora - reprezinta o Imprejurare de origine extema, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila �i inevitabila, care se afla In afara controlului oricarei pilfti, care nu se datoreaza
gre�elii sau vinei acestora, �i care face imposibila executarea �i, respectiv, indeplirurea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat foqa majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, rara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din piifti;
g. Zi - zi calendaristica; An - 365 de zile.

III. INTERPRET AREA

3.1. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural �i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 



IV. OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1. Obiectul contractului il constituie punerea, in mod temporar, la dispozitia utilizatorului, de 
personal in numar de 60 salariati temporari, conform Anexei nr.1 la prezentul contract. 
4.2. Personalul pus la dispozitie de catre agentul de munca temporara va executa sarcini numai 
pentru prestarea unor activitati specializate. 
4.3. Misiunea de munca temporara va fi prestata incepand cu 01 iunie 2019 si pana la data de 
31.12.2019. 
4.4. Misiunea de munca temporara poate fi prelungita prin act aditional, cu eel putin 5 zile 
inainte de incheierea perioadei prevazute la pct. 4.3., pentru o perioada care, adaugata la cea 
initiala, nu poate depasi 11 luni si cu respectarea prevederilor legale in domeniul achizitiilor 
publice. 
4.5. Conditiile in care durata unei misiuni de munca temporara poate fi prelungita se vor 
prevedea in contractul/contractele de munca temporara incheiate de catre Prestator cu 
salariatul/salariatii de munca temporara. 

V. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE AL CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract este valabil pana la data de 31.12.2019. 

5.2. Contractul se poate prelungi prin act aditional cu 4 luni pentru perioada 01.01 .-30.04.2020, 
conform prevederilor legale 
5.2. Misiunea personalului pus la dispozitia utilizatorului se va desfa�ura m sediile din 
Bucure�ti, Str. Alexandru Lahovari, Nr. 7, Sector 1 si din Soseaua Nordului, nr. 114-140, 
Sat Francez, Vila 130, Sector 1. 
5.3. Programul de lucru este de maxim 8h/zi, maxim 40 h/saptamana. 

VI. PRETUL CONTRACTULUI

6.1. Pretul unitar, pe luna pentru salariatul temporar, in lei :fara TV A, se va stabili cu Achizitorul 
si se va incadra, in derularea contractului de servicii, intre minimul si maximul mentionat 
in caietul de sarcini; pretul unitar stabilit se va regasi in Anexa nr.1 la prezentul contract. 
6.2. Comisionul prestatorului este de 10% aplicat la total salarii brute si se va evidentia distinct 
pe factura. 
6.3. Pretul total al contractului, platibil prestatorului este determinat, In functie de salariile 
stabilite in functie cu Achizitorul si care se vor regasi in Anexa nr.1 la prezentul contract, de 
numarul total de salariati temporari, de contributiile angajatorului si de comsionul practicat de 
prestator, in functie de cantitatea serviciilor prestate. 
6.4 Plata se va efectua lunar dupa finalizarea prestatiei, in termen de 30 zile de la data receptiei 
facturii fiscale emise de agentul de munca temporara, in baza Procesului-verbal de prestare a 
servicilor intocmit de Achizitor si incheiat fara obiectiuni, a statelor lunare de salarii si a 
situatiei recapitulative de plati 
6.5 Pretul contractului este ferm, cu exceptia ajustarii in functie de modificarile actelor 
normative incidente in materie (modificarea salariului minim garantat in plata, modificarea 
legislatiei in domeniu, alte modificari legislative cu impact in calculul salariului/contributiilor). 

VII. OBLIGATIILE PARTILOR

7.1. Achizitorul se obliga: 

a)Sa comunice Prestatorului acordul sau privind personalul propus a fi pus la dispozitie in
termenul de 24 de ore. In cazul refuzului din partea Achzitiorului, Prestatorul se obliga sa
schimbe persoana/persoanele in termen de 5 zile de la comunicarea decizie de refuz in ceea ce
priveste persoana/persoanele propuse de Prestator.
b) sa achite in cuantumul, la termenele si in conditiile stabilite de parti remuneratia convenita;
c) sa puna la dispozitia salariatilor temporari baza materiala pentru desfasurarea activitatii;



d) de a respecta pe timpul misiunii de munca temporara, dreptul Salariatului temporar privind
zilele de sarbatoare legala si concediul de odihna, conform legislatiei in vigoare;
e) sa asigure conditiile de munca pentru salariatul temporar, in conforrnitate cu legislatia in
vigoare;
f) sa exercite toate obligatiile prevazute de lege in calitate de angajator cu privire la medicina
muncii �i protectia muncii; de a efectua medicina muncii pentru salariatii temporari care isi
desfasoara activitatea la sediile Achizitorului;
g) de a efectua instructajul de sanatate si securitate a muncii pentru Salariatii temporari;
h) de a efectua instructajul privind situatiile de urgenta;
i) sa puna la dispozitia Salariatiilor temporari Regulamentul de Ordine Interioara,
Regulamentul de organizare si functionare, Codul de conduita etica, precum si orice alt
document necesar desfasurarii de catre acestia a activitatilor specifice;
j) ca orice accident petrecut pe teritoriul Achizitorului (asa cum este definit in Legea
nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile
ulterioare) va fi comunicat si Prestatorului, iar inregistrarea accidentului sa face de catre
Prestator ( in conformitate cu Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu
modificarile si completarile ulterioare si Legea 346/2002 privind asigurarea pentm accidente
de munca si imbolnaviri profesionale, republicata,cu modificarile si ompletarile ulterioare;
k) sa asigure ca lucratorii pusi la dispozitie sa participe efectiv la toate forrnele de instmire
prevazute la art.20 din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu
modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile art.74 - 100 din H.G.
nr.1425/2006,cu modificarile si completarile ulterioare;
1) sa verifice daca fisa postului fiecarui lucrator pus la dispozitie indeplineste si respecta
prevederile legale si daca este completata cu atributiuni si raspunderi in domeniul securitatii
si sanatatii in munca ce revin lucratorului corespunzator functiei ce o exercita si in concordanta
cu prevederile art.22-23 din Legea nr.319/2006;
m) sa doteaze lucratoml pus la dispozitie,cu echipamentul de protectie necesar,unelte si
scule,aparate electrice si electronice,materiale consumaile si alte dotari necesare realizarii
sarcinilor de munca;
n) sa retina atentia lucratorilor pusi la dispozitie asupra faptului ca trebuie sa respecte
regulamentul de ordine interioara si alte reglementari stabilite , ca este interzis sa executedin
proprie initiativa diverse manevre tehnice,lucrari si servicii neprevazute in sarcina de munca;
o) sa retina atentia lucratorilor pusi la dispozitie asupra faptului ca trebuie sa cunoasca si sa
respecte norrnele inteme de prevenire a incendiilor,caile de acces si evacuare,modul de actiune
in diverse situatii de urgenta;
p) sa verifice conditiile in care lucreaza,modul in care lucratorii pusi la dispozitie respecta
norrnele de sanatate si securitate la locul de munca, sa analizeze deficientele constatate si sa
dispuna masuri de remediere a unor neconcordante;
q) ca in toate activitatile ce se refera la masurile de cunoastere si prevenire a riscurilor de
accidente in munca si/sau imbolnaviri profesionale, se va consulta cu Prestatorul, se vor
inforrna reciproc si isi vor coordona actiunile in vederea asigurarii securitatii si sanatatii
lucratorilor pusi la dispozitie si asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului
de munca ,apararea vietii,integritatii fizice si psihice,a sanatatii lucratorilor si altor participanti
la procesul de munca.

7.2. Prestatorul se obliga: 
a) Sa prezinte Achizitorului personalul propus a fi pus la dispozitia sa, insotit de documente
suport care sa ateste indeplinirea cerintelor privind experienta specifica pentru functiile
nominalizate la punctele: 23-29, 32-37, 46-50, 53 si 59 din Anexa nr. 1 la prezentul contract,
cu salariile stabilite impreuna cu Achizitorul si regasite in aceasta din urrna mentionata.



b) sa puna la dispozitia Achizitorului persoanele acceptate de acesta in vederea executarii
misiunii de munca temporara in termen de 24 de ore de la comunicarea acordului acestuia,
respectiv semnarea contractului;
c) sa comunice Achizitorului toate datele si elementele referitoare la Salariatii temporari,
solicitate de acesta, cu respectarea prevederilor referitoare la protectia datelor cu caracter
personal, atat de catre Prestator, cat si de catre Achizitor;
d) sa incheie cu salariatii de munca temporara contract de munca temporara, conform legii si
normelor sale interne;
e) sa administreze toate actele si documentele necesare angajarii, pe toata durata acesteia,
conform reglementarilor legislatiei in vigoare;
f) sa nu inceteze din proprie initiativa Contractele de Munca ale Salariatilor Temporari pusi la
dispozita Achizitorului, pe durata prezentului contract care se refera la acesti salariati, fara
acordul expres al Achizitorului; orice situatie particulara trebuie comunicata si motivata in scris
de catre Prestator catre Achizitor;
g) sa dispuna incetarea Contractelor de Munca ale Salariatilor Temporari din initiativa sa, in
urma sesizarii motivate a Achizitorului, cu respectarea normelor legale in vigoare;
h) sa efectueze toate inregistrarile la autoritatile competente si, respectiv, in registrul general
de evidenta a salariatilor, potrivit prevederilor legale (inclusiv cele privind inceperea,
modificarea si terminarea raporturilor de munca cu Salariatul Temporar), pentru intregul
personal pus la dispozitia Achizitorului;
i) sa insereze in Contractele de Munca ale Salariatilor Temporari clauze de confidentialitate,
precum si alte clauze legale prevazute de lege, solicitate expres de catre Achizitor;
j) sa insereze in Contractele de Munca Temporara clauze prin care sa prevada obligatia
Salariatului Temporar de a respecta, intocmai ca angajatii Achizitorului, politica si procedurile
acestuia;
k) in cazul comiterii de catre Salariatul Temporar de abateri disciplinare, sa efectueze la
solicitarea Achizitorului, cercetarea disciplinara prealabila a acestora impreuna cu unul sau mai
multi reprezentanti ai Achizitorului, desemnati in acest sens;
1) in cazul de mai sus, sa aplice sanctiunile disciplinare Salariatului Temporar cu respectarea
propunerii de sanctiune disciplinara facuta de catre Achizitor, conform legii;
m)sa asigure inlocuirea gratuita la solicitarea Achizitorului, in termen de maxim 5 zile
calendaristice a angajatului temporar, care paraseste institutia Achizitorului (angajatorul
temporar nu corespunde profilului solicitat, nu indeplineste in mod repetat sarcinile de serviciu
acordate, persistand in erori repetate, isi inceteaza raporturile de munca cu Prestato:rul etc);
n) sa solicite de la Achizitor toate informatiile si documentatia necesara cu privire la pontajul
lunar al orelor lucrate de Salariatul Temporar, precum si alte informatii in baza carora sa poata
calcula salariul si celelalte drepturi patrimoniale cuvenite Salariatului Temporar, pe durata
Misiunii;
o) sa calculeze, sa retina si sa vireze contributiile pentru Salariatul Temporar, in conformitate
cu prevederile legale si sa intocmeasca statele de plata, situatia recapitulativa, proces verbal de
receptie si orice alte documente aferente platilor drepturilor salariale ale Salariatului Temporar;
p) sa plateasca, in termenul stabilit prin Contractul de Munca Temporara, sumele cuvenite cu
titlu de salariu precum si alte drepturi patrimoniale cuvenite Salariatului Temporar, pe baza
fiselor de pontaj si altor informatii transmise de Achizitor, inclusiv cheltuieli de deplasare;
q) sa administreze toate actele si documentele necesare angajarii, pe toata durata acesteia,
conform reglementarilor legislatiei in vigoare;
r) sa tina evidenta concediilor medicate si/sau de odihna pentru Salariatul Temporar, sa
calculeze si plateasca indemnizatiile cuvenite acestora;
s) pe durata timpul misiunii, sa acorde Achizitorului exclusivitate numai in ceea ce priveste
salariatii temporari alocati in baza prezentului contract;



t) sa puna la dispozitia Salariatului Temporar documente legale completate corespunzator, la
incetarea Misiunii;

VIII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

8.1. Documentele care stau la baza incheierii prezentului contract sunt: 
a). Oferta tehnica si financiara prezentate in cadrul licitatiei deschise (Documentatie nr. 
DF1044290 si Anunt de participare nr. CN1010338). 

IX. FORT A MAJORA

9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de 
executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza 
prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata 
de forta majora, asa cum este definita de lege. 
9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 3 zile 
de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor 
lui. 
9.3. Daca in termen de 48 de ore de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, paqile 
au dreptul sa i�i noti:fice incetarea de plin drept a prezentului contract rara ca vreuna dintre ele 
sa pretinda daune-interese. 

X.SUBCONTRACTAREA

10.1. Un subcontract va fi valid doar daca are forma unui acord scris prin care Prestatorul 
incredinteaza unui tert executarea unei parti din contract. Subcontractele vor fi in concordanta 
cu acest contract. Pentru evitarea oricarui dubiu, preturile din subcontract pot fi diferite de 
preturile din contract, in functie de conclitiile de piata, costurile de coordonare, alte costuri 
indirecte �i profitul Prestatorului. Subcontractele se vor constitui in anexe la contract. 
10.2. Niciun Subcontractant nu se va afla in situatiile de excludere aferente atribuirii 
Contractului. Fiecare Subcontractant va avea capacitatea tehnica �i profesionala necesara 
pentru executarea paqii 
10.3. La semnarea Contractului, Prestatorul va prezenta Achizitorului subcontractele incheiate 
de acesta cu Subcontractantii declarati in Oferta. 
10.4. Pentru numirea unui Subcontractant propus dupa semnarea contractului (inclusiv pentru 
inlocuirea oricarui Subcontractant), Prestatorul va solicita acordul Achizitorului de a incheia 
un subcontract. Solicitarea va indica prutea contractului care va fi subcontractata, valoarea 
subcontractului, identitatea Subcontractantului �i a reprezentantului sau legal, certificatele �i 
alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere in 
conformitate cu prevederile aferente atribuirii contractului �i a resurselor/capabilitatilor 
corespunzatoare paqii sale de implicare propusa in contract, precum �i o declaratie pe propria 
raspundere a Subcontractantului propus prin care i�i asuma respectarea prevederilor 
contractului �i a Ofertei tehnice aferente paqii sale de implicare propuse in contract. In cazul 
inlocuirii oricarui Subcontractant, solicitarea Prestatorului va contine justificari rezonabile 
privind inlocuirea. 

10.5. In termen de 5 de zile de la primirea acestei solicitari, Achizitorul va notifica decizia sa 
Prestatorului, cu indicarea motivelor in cazul unui refuz. Daca Achizitorul nu i�i notifica 
decizia in termenul mai sus indicat, solicitarea este considerata aprobata la expirarea 
termenului. 
10.6. in termen de 5 zile de la aprobarea oricarui nou Subcontractant, Prestatorul va transmite 
Achizitorului un exemplar semnat al subcontractului aferent, care se va constitui anexa la 



Contract. Subcontractantul nu va incepe executarea partii sale din contract inainte de 
transmiterea subcontractului catre Achizitor. 
10.7. inlocuirea unui Subcontractant care a fost declarat in Oferta se va face in conditiile 
prevazute in prezenta subclauza, cu conditia sa nu reprezinte o modificare substantiala in sensul 
Legii in domeniul achizitiilor publice. 
10.8. in cazul in care un Subcontractant reziliaza un subcontract sau renunta in alt fol la 
subcontract, Prestatorul va notifica Achizitorul in termen de 5 zile �i va indica in ce mod 
intentioneaza sa continue executarea partii respective din contract. 
10.9. Prestatorul va fi responsabil de actiunile, abaterile �i neglijenta Subcontractantilor sai, 
inclusiv ale subcontractantilor acestora de orice nivel, ale agentilor sau angajatilor lor, ca �i 
cum ar fi actiunile, abaterile sau neglijenta acestuia, ale agentilor sau angajatilor sai. 
10.10. in cazul in care Prestatorul incheie un subcontract :f'ara acordul Achizitorului, acesta 
poate aplica sanctiunea pentru incalcarea contractului �i/sau Rezilierea contractului. 
10.11. Daca un Subcontractant nu i�i indepline�te obligatiile sale sau le indepline�te in mod 
defectuos, Achizitorul poate solicita Prestatorului sa-1 inlature pe Subcontractant �i sa asigure 
un Subcontractant cu calificari �i experienta adecvate ca inlocuitor sau sa reia personal 
executarea partii relevante a contractului. 
10.12. Prestatorul va informa Achizitorul, lunar, cu privire la platile efectuate catre 
Subcontractanti. in cazul in care Prestatorul intarzie nejustificat efectuarea platilor catre 
Subcontractanti, Achizitorul va fi indreptatit sa sisteze platile catre Prestator] pana la 
remedierea situatiei. 

XI. ASOCIEREA

11.1. Fiecare dintre membrii asocierii i�i asuma obligatiile pentru oferta comuna �i raspunde 
conform prevederilor prezentului contract. 
11.2. Modificarea structurii asocierii dupa incheierea contractului se face numai cu acordul 
Achizitomlui, cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica �i financiara prezentate la 
achizitie �i in conformitate cu legislatia in vigoare. 
11.3. Membrii asocierii raspund in cuantumul in care este intocmit contractul de asociere: in 
procentul stabilit in contractul de asociere sau asociere cu drepturi �i obligatii egale, dupa caz. 

XII. SANCTIUNI PENTRU MEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR DE

CATRE PARTI 

12.1. in cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reu�e�te sa-�i execute obligatiile 
asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca 
penalitati, o suma echivalenta cu o cota de 0,1 % pe zi din pretul contractului pana la 
indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
12.2. in cazul in care Achizitoml nu i�i onoreaza obligatiile in termenul contractual convenit 
la art. VI, pct. 6.4. atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta 
cu o cota procentuala de 0,1 % din plata neefectuata pentru fiecare zi intarziere, pana la 
indeplinirea efectiva a obligatiilor dar nu mai putin decat dobanda legala penalizatoare 
calculata conform Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru c-0mbaterea intarzierii in 
executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre 
profesioni�ti �i intre ace�tia �i autoritati contractante 
12.3. a) Achizitorul i�i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in eel mult 
30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului �i care conduc la modificarea clauzelor contractuale in a�a masura incat 
indeplinirea acestuia ar fi contrara interesului public. 
b) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract �i in situatia in care
alocarea resurselor financiare a fost sistata.



XIII. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A PREZENTULUI CONTRACT

13.1. Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in termen de 
maximum 5 zile lucratoare de la semnarea contractului, in cuantum 3% din pretul :fara TV A al 
contractului, in conditiile stipulate la art. 39-40 din HG 395/2016. Modul de constituire a 
garantiei de buna executie a contractului de servicii se va face prin virament bancar sau printr
un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o 
societate de asigurari, in conditiile legii valabil pana la data de 14.06.2019 care devine anexa 
la contract (Anexa nr. 2), in conditiile art. 40. alin (3) din HG 395/2016. 
13.2. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi egala cu durata contractului la 
care se adauga 14 de zile. 
13.3. in cazul in care Prestatorul nu transmite garantia de buna executie in perioada specificata 
la pct.12.1, contractul este reziliat de drept, fara obligatia de notificare sau indeplinire a oricarei 
alte formalitati de catre Achizitor. 
13.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita 
prejudiciului creat, daca Prestatorul nu i�i executa, executa cu intarziere sau executa 
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract, sau in cazul in care Prestatorul 
reziliaza contractul f'ara acordul Achizitorului. 
13.5. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are 
obligatia de a notifica acest lucru atat Prestatorului, cat �i emitentului instrumentului de 
garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum �i modul de calcul al 
prejudiciului. in situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, Prestatorul are 
obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 
din HG 395/2016. 
13.6. Achizitorul se obliga sa restituie Prestatorului garantia de buna executie in conditiile 
prevederilor art. 42, alin. (2) din HG 395 / 2016. 
13. 7. Pentru prejudiciile cauzate din culpa Prestatorului intervenite in ceea ce prive�te serviciile
prestate, Achizitorul are dreptul la recuperarea integrala a acestora direct de la Prestator.

XIV. MODIFICARI CONTRACTUALE

14.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional in conditiile art. 221 din Legea 98/2016. 
14.2. Modificarile aduse clauzelor prezentului contract vor fi valabile numai daca se vor stipula 
in scris de catre paqile contractante prin semnarea unui act aditional la contract. 

XV. INCETAREA SI DENUNTAREA UNILATERALA A PREZENTULUI 

CONTRACT 

15.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii: 
a) partile convin de comun acord incetarea contractului contract prin semnarea unui act
aditional;
b) la expirarea duratei contractului contract;
c) prin reziliere, in conditiile clauzelor din prezentul contract contract, in cazul in care una din
paqi nu i�i executa sau executa necorespunzator obligatiile contractuale;
d) in cazul dizolvarii, lichidarii, falimentului, retragerii autorizatiei de functionare a
prestatorului;
e) prin denuntare unilaterala in conditiile prevazute la art.222 alin. (2) �i art.223 alin. (1) din
Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
15.2. in situatia rezilierii din cauza neexecutarii/executarii paqiale de catre Prestator a
obligatiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauza penala
in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
15.3. in situatia in care executarea partiala a obligatiilor contractuale face imposibila realizarea



obiectului contractului in integralitatea sa, chiar daca au fost receptionate o parte din servicii 
conform dispozitiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de 
clauza penala in cuantum egal cu intreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite prin 
contract. 
15.4. Nerespectarea in mod repetat de catre oricare parte a obligatiilor contractuale va fi adusa 
la cunostinta celeilalte parti prin notificari scrise �i transmise, notificari care vor face referire 
la neindeplinirea respectiva precum �i la durata ei. Prin notificari se vor solicita justificari 
privind neindeplinirea obligatiilor, pe care cealalta parte este obligata sa le furnizeze in termen 
de maxim 3 zile de la data primirii notific.arii. 
15.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente 
intre partile contractante. 
15.6. Partile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespectarii clauzelor prezentului 
contract. Partea care nu �i-a executat obligatiile va fi considerata in intarziere cu privire la 
executarea obligatiilor sale imediat dupa expirarea termenului contractual corespunzator 
indeplinirii fiecarei obligatii stabilite in contract, in conformitate cu art. 1523 �i urmatoarele 
din Codul Civil. 
15.7. Achizitorul i�i rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in eel mult 15 
zile de la emiterea unor decizii ale Curtii Europene de Justitie sau in cazul in care furnizorul se 
regase�te intr-una dintre situatiile de excludere �i/sau de la aparitia unor circumstante care nu 
au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sub conditia notificarii Prestatorului in 
sens. 

XVI. NOTIFICARILE INTRE PARTI

16.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea 
celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea 
introductiva a prezentului contract. 
16.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare 
recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data 
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 
16.3. Daca notificarea se trimite prin fax/e-mail, ea se considera primita in prima zi lucratoare 
dupa cea in care a fost expediata. 
16.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt 
confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. 

XVII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

17.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau 
rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, 
partile au convenit sa se adreseze instantelor judecatoresti competente. 
17.2. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

XVIII. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

18.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea prevederilor prezentului contract si a 
informatiilor primite pe parcursul derularii contractului, atat pe perioada derularii, cat si ulterior 
incetarii acestuia. In cazul in care prin nerespectarea clauzei de confidentialitate de catre oricare 
dintre parti, se produce un prejudiciu celeilalte parti, partera in culpa va putea fi obligata la 
plata de daune interese, in cunatum egal cu valoarea prejudiciului creat. 



XIX. CLAUZE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CE AU CARACTER

PERSONAL 

19.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la informatiile 
mentionate in acesta se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de Legea 
nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. 
19.2. Partile declara ca sunt de acord cu prelucrarea, stocarea si utilizarea datelor ce au caracter 
personal din cuprinsul prezentului contract conform Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European �i al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive�te 
prelucrarea datelor ce au caracter personal �i privind libera circulatie a acestor date in sensul 
initierii �i derularii de raporturijuridice intre acestea inclusiv in vederea imbuntatatirii modului 
de comunicare prin intermediul po�tei electronice, pentru comunicarea operativa �i eficienta a 
informatiilor necesare 
19.3. Pfu1ile contractante se obliga sa respecte si sa aplice intocmai prevederile legale privind 
prelucrarea datelor ce au caracter personal, a Regulamentul UE 2016/679 ("GDPR") pe toata 
durata derularii acestuia inclusiv cu privire la persoanele desemnate de Parti. 

XX. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

20.1. Limba care guvemeaza contractul este limba romana. 

XXI. CLAUZE FINALE

21.1. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, 
reprezinta vointa paitilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau 
ulterioara incheierii lui. 

21.2. Prezentul contract a fost incheiat, astazi 29.05.2019, intr-un numar de 2 (doua) exemplare 
originale, din care cate unul pentru fiecare parte. 

ACHIZITOR, 
creart • CENTRUL DE CREA TIE, ART 'A �I TRADITIE 
AL MUNICIPIULUI BUCURE�TI 

PREST ATOR, 
CAREER& PROFESSIONAL WORK SRL 


