
JUDETUL TELE,ORMAN
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L.

CONTRACT DE SBRVICU
nr. .!1.,... data .!.9.r!,.1.r..e0 U

l,Preambul
tn temeiul Legii nr.9812016 privind achiziliile publice gi a H.G. w.39512016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie
public5/acordului-cadru din Legea ff. 9812016 privind achiziliile publice, a intervenit prezentul
contract de servicii,
intre

Judeful Teleorman, persoan[ juridicd de drept public, identificatd prin codul de inregistrare
fisca16 nr.4652686, conturi Trezoreria Alexandria ff. RO02TRE224A800130580202X,
RO83TRE224A800130580201X, RO43TRE224A800130710130X, prin Consiliul Judelean
Teleorman, cu sediul in Alexandria, str.Dundrii, nr.178, judeful Teleorman, telefon/fax 0247421132,
reprezentata legal, prin preqedinte - Adrian Ionu! G6dea, in calitate de achizitor, pe de o parte,

qi

S.C Synesis Partners S.R.L, cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 6, Adresa: Strada
Garleni, nr, 9, Bl. C 46, Scara 1, Etaj 6, Ap.40, Telefon: 0721600489, e-rnail:
office@synesispartners.ro, cod de identificare fiscal5: J4011206412014, CIF RO33706968, cont
RO37TRF,27065069XXX015617 deschis la Trezoreria sector 6, reprezentat[ prin adrninistrator -
Florin Tache, in calitate de prestator, pe de altd parte,

2. Definifii
2.1. - in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a) Controct - prezentul contract gi toate anexele sale;
b)achizitor Si prestator - p[4ile contractante, a$a cum sunt acestea nurnite in prezentul

contract;
c) prelul controctului - pre{ul plStibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului,

pentru hrdeplinirea integrald qi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d)servicii - activitd{i a cdror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, rnaginile, utilajele, piesele de schirnb qi orice alte bunuri cuprinse

in anexa/anexele la prezentul contract $i pe care prestatorul are obligalia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;

f)lforla nrujord - reprezintd o irnprejurare de origine externS, cu caracter extraordinar, absolut
inrprevizibild qi inevitabilA, care se afld in afara controlului oric[rei pdr{i, care nu se datoreazd gregelii
sau vinei acestora, $i care face imposibili executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolu{ii, incendii, inunda}ii sau orice alte catastrofe
naturale, restric{ii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enurnerarea nefiind exhaustivS, ci
enun{iativ6. Nu este considerat forJi rnajord un eveniment aselnenea celor de rnai sus care, frrd a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pdrJi;

g) zi - zi calendaristicS; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu excepfia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular

vor include forma de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3,2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se

specificd in rnod diferit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4,1. - Prestatorul se obligd sI presteze Servicii elaborare studii:
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Lot I - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabill a judefului Teleorman pentru perioada
2021-2030, in perioada convenit[ gi in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se oblig6 si pldteascd prestatorului prelul convenit in prezentul contract
pentru serviciile prestate.

5. Preful contractului
5.1. - Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate,

pl[tibil prestatorului de cdtre achizitor conform graficului de pl61i, este de 52.635,00 lei, la care se

adauga TVA in valoare de 10.000,65 lei.

6. Durata contractului
6.1. - Durata contractului este de 12luni de la data semn6rii acestuia de cdtre ambele p[rfi.
6.2. - Termenul de prestare este conform punctului 5 - Termen de prestare din Caietul de

Sarcini, respectiv t 1 luni de la emiterea ordinului de incepere a contractului de servicii.

7. Documentele contractului
7 ,1. - (1) Documentele contractului, inclusiv orice act adilional incheiat la acesta, care fac

parte integrant[ din contract sunt (cel putin):

a) caietul de sarcini;
b) oferta, respectiv propunerea tehnicd qi propunerea financiard, clarificdrile din perioada de

evaluare nr. 1 4784 din 1 6.11.2020, nr. 15485 din27 .11.2020;
c) garantia de bund execulie;
d) graficul de indeplinire a contractului;
e) graficul de pldfi.
(2) Actele adilionale vor avea prioritate fafa de documentele pe care le rnodific[.

7.2,- (1) Documentele menlionate la clauza7.1 se considerd a se explicd reciproc. incazde
ambiguitate, erori sau discrepante, acestea trebuie sd fie citite qi interpretate in ordinea menlionatd la
clauza 7 .7 .

(2) in cazul in care, pe parcursul executdrii contractului, se constat[ cd anumite elemente ale

propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinlelor prevdzute in caietul de sarcini,
prevaleazd prevederile caietului de sarcini.

8. Obligafiile principale ale prestatorului
8.1. - Prestatorul se obligd s6 presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in

perioada/perioadele convenite qi in conformitate cu obligaliile asun:ate.

8.2. - Prestatorul se obligd sI asigure toate resursele necesare pentru ducerea la indeplinire a

obligaliilor ce-i revin.
8.3. - Prestatorul se obligd sd presteze serviciile la standardele gi/sau performanfele prezentate

in propunerea tehnic6, anex6 la contract.
8.4. - Prestatorul se obligd sd desp[gubeasci achizitorul impotriva oriclror:

i) reclamalii qi acliuni in justifie, ce rezult6 din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuali
(brevete, nume, mdrci imegistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instala{iile sau

utilajele folosite pentru sau in legitur[ cu serviciile prestate, gi

ii) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu exceptia situatiei in care o

astfel de incdlcare rezult[ din respectarea caietului de sarcini intocmit de c[tre achizitor.
8.5. - Prestatorul se obligd si colaboreze cu personalul achizitorului alocat pentru serviciile

desftEurate colform Contractului.
8.6. - in relalia dintre achizitor qi prestator informaliile achizitorului la care prestatorul are

acces sunt CONFIDENTIALE. Informafiile vor fi folosite numai in scopul indeplinirii sarcirtilor
contractuale qi nu vor fi divulgate unor terfi.

8.7. - Prestatorul va rcaliza Rapoarle de Progres lunare
implementarii contractului de servicii si le va inainta achizitorului,
luna anterioara.
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8.8. - Data limita de predare a strategiei de dezvoltare trebuie sa fie cu cel putin 60 de zile mai
devreme decat termenul impus prin caietul de sarcini (11 luni), avand in vedere faptul ca, dupa
finalizarea primara a documentatiilor, proiectul va fi adus la cunostinta publicului pentru consultare -
conform termenelor impuse de legislatia in vigoare si apoi va fi supus aprobarii prin Hotarare a
Consiliului Judetean Teleorman.

8.9. - Etapele de realizare a activitatilor sunt conform punctului 5 - Termenul de prestare din
Caietul de Sarcini.

9. Obliga(iile principale ale achizitorului
9.1. - Achizitorul se obligi si puni la dispozilia prestatorului toate informaliile necesare

pentru lndeplinirea obiectivelor contractului.
92. - Achizitorul se obligd sA desemneze echipa implicatd in derularea contractului qi

responsabili cu intemcliunea li suportul oferit prestatorului.
9.3. - Achizitorul se obligd sI asigure cooperarea eflcienti cu echipa prestatorului.
9.4. - Achizitorul se oblig[ sI asigure resursele care sunt in sarcina sa pentru buna derularea a

Contractului.
9.5. - Achizitorul se obliga sd plateascd preful serviciilor cetre prestator, in termen de 30 de

zile de la data primirii 6i inregistrfuii facturii la registratura achizitorului. Plata se va face eEalonat, in
4 tranqe, conform punctului 9 din Caietul de Sarcini - Condilii de platd.

9.6. - Dacd achizitorul nu onoreazd factura in termenul prevanJt la subclauza 9.5, prestatorul
are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreazd factura, prestatorul va relua
prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

10. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabill a obligariilor
10.1 - in cazul in care, din vina sa exclusivi, prestatorul nu igi indeplinegte obliga{iile asumate

prin contract atunci achizitorul are dreptul de a percepe, ca penalitati, o dobanda legala penalizatoare,
calculata la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei plus opt puncte
procentuale. Dobanda legala penalizatoare se calculeaza asupra valorii serviciilor contractate si
neefectuate, de la data la care prestatorul este in intarziere. Prestatorul este de drept in intarziere
incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere formala in intarziere sau efectuarea vreunei alte
formalitati.

10.2 - in cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onoreazl facturile in 30 de zile de la
inregistrarea facturii la achizitor, atunci acesta datoreaza o dobanda legala penalizatoare, calculata la
nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei plus opt puncte procentuale. Dobanda
legala penalizatoare se calculeaza asupra sumei legal facturata si neachitata.

10.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pdrfi, in rnod
culpabil si repetat, dd dreptul p5rlii lezate de a considera contractul reziliat in conditiile pct. 18.1 qi de a
pretinde plata de daune-interese, reprezentand valoarea serviciilor neprestate precum si daca este cazul
alte prejudicii.

10.4 - Prestatorul este obligat la plata oricirui prejudiciu creat achizitorului ca urmare a

refuzului prestatorului, in mod nejustificat, de a prezenta qi a modifica/revizui livrabilele, potrivit
Instrucliunilor qi RecomandErilor emise de Organismul Intermediar qi/sau Autoritatea de Management al
POR2014 - 2020 pe perioada in care produce efecte juridice in prezentul contract.

10.5 - Achizitorul iqi rezervd dreptul de a renunla la contract, printr-o notificare scrisd adresati
prestatorului, fdri nici o compensatie, dace acesta din urmd dI faliment, cu condilia ca aceasti anulare
sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despigubire pentru prestator. tn acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzAtoare pentru partea din contract indeplinitii
pdnd la data denunldrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

11. Garantia de buna executie a contractului
1 1.1 - Prestatorul se obligd s[ constituie garanfia de bund execufie a contractului in termen de

5 zile lucrdtoare de la data sernnSrii contractului. Garanfia de buni effi1io e3G:;;il0%:-Ain-ff-,ffitut
contractului fIr[ TVA reprezentdnd 5.263,50 lei. Perioada de valabilit"td 
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va fi de la data constituirii conform prevederilor prezentei clauze p6nd la data incet6rii contractului la

care se adauga 14 zile.
ll.Z. - Garanlia de bund executie se va constitui prin relineri succesive din sumele datorate

pentru facturi parliale, cu condilia ca achizitorul sI fi prevlzut aceast[ posibilitate in documenta]ia de

atribuire.
|n acest caz prestatorul are obliga(ia de a deschide un cont la dispozilia achizitorului, la o

bancl agreatd, de ambele p[r[i.
Prestatorul are obligalia de a deschide contul la dispozilia achizitorului, la unitatea Trezoreriei

Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.

Suma iniliald care se depune de cdtre prestator in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie

sI fie mai mic6 de 0,5o/o din prelul contractului, ftri TVA.
Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeazd sd alimenteze contul de disponibil

prin relineri succesive din sumele datorate gi cuvenite prestatorului pAnE la concurenta sumei stabilite

drept garan[ie de bund execufie in contract gi va ingtiin]a prestatorul despre v[rsdmdntul efectuat,

precum gi despre destinaJia lui.
Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele prestatorului pot fi dispuse

plA{i at6t de cdtre prestator, cu avizul scris al achizitorului care se prezint[ unitSlii Trezoreriei

Stutrlui, cat gi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisl a achizitorului in favoarea cSruia

este constituitd garan{ia de bun6 execu[ie.
Contul de disponibil este purldtor de dobdndd in favoarea prestatorului.

I 1.3 - In cazul in care prestatorul nu constituie garantia de buna executie, achizitorul va retine

garantia de parlicipare.
11.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanliei de bund executie, oric6nd

pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care prestatorul nu igi

indiplinegte din culpa sa obliga{iile asurnate prin contract. Anterior emiterii unei pretenlii asupra

garanliei de bun[ execulie achizitorul are obligatia de a notifica pretenlia prestatorului, cdt qi

irnitentului instrumentului de garantare ,precizdnd obligaliile care I1u au fost respectate, precurn qi

nrodul de calcul al prejudiciului. in situalia executdrii garanliei de bund execu{ie, parfial sau total,

prestatorul are obligalia de a reintregii garan\iain cauzdraportat la restul rdmas de executat.

11.5. - Achizitorul se obliga sd elibereze garan{ia pentru participare qi sd emitl ordinul de

incepere a contractului numai dupd ce prestatorul a fEcut dovada constituirii garanliei de bun[
execulie.

1 1.6 - Achizitorul se obligi de a elibera/restitui garanlia de bun[ execu{ie in cel rnult 14 zile

de la data indeplinirii de c[tre prestator a obligaliilor asumate prin contract, dac6 nu a ridicat pdn[ la

acea datd pretenlii asupra ei.

12. AIte responsabiHtnfi ale prestatorului
12.1 - (1) Prestatorul arc obligalia de a presta serviciile prevdzute in contract cu

profesionalismul qi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu propullerea

sa tehnic6.
(2) Prestatorul se obliga s[ supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele urlane,

materialeie, instalaliile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de natur[ provizorie, fie definitivd,

cerute de qi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurbrii acestora este prevazut[ in contract

sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execulia serviciilor in conformitate cu

Caietul de sarcini. Totodatd, este rdspunzdtor atdt de siguranla tuturor operaliunilor qi rnetodelor de

prestare utilizate, c6t qi de calific arcapersonalului folosit pe toatd durata contractului.

lZ.3 - Prestatorul are obligatia de a prezenta toate inforrnafiile/documentele solicitate de cdtre

persoanele autorizate qi/sau organismele prev[zute la subclauza 13.2, AM POCA iqi rezerv[ dreptul

de a nu autoriza la platd u.J. cheltuieli pentru care nu sunt furnizate inforrnafiile/docurnentele

solicitate.

13. Alte responsabilitlti ale achizitorului
13.1 - Achizitorul se obligd sd pund la dispozilia prestatorului orice

pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnic[ $i pe care le considerd

contractului.

I'acilitali qi/sau infonna{ii



13.2 - Achizitorul are obligalia de a asigura accesul neingr6dit al autoritalilor nationale cu
atribulii de monitorizare, verificare, control qi audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curlii
Europene de Conturi, al reprezentanlilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul
European pentru Lupta Antifraudd - OLAF, precum qi al reprezentanlilor Departamentului pentru
Lupta Antifraudd- DLAF, in limitele competentelor ce le revin, in cazul in care aceEtia efectueazd

monitorizdrilverificdri/controale/audit la fafa locului qi solicitd declarafii, documente, informafii, sub
sancliunea restituirii sumelor rambursate, inclusiv dobitnzilel penaliz[rile aferente, pentru
documentele lipsd.

14. Recep(ie gi verificlri
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica rnodul de prestare a serviciilor pentru a stabili

confonlitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicd gi din caietul de sarcini.
14.2 - (1) Predarea documentelor elaborate pe parcursul implementarii contractului de servicii

se face prin inregistrarea acestora la Registratura Consiliului Judetean Teleorman. Documentele vor fi
insolite de proces verbal de predare-primire, care va fi confirmat de achizitor din punct de vedere
cantitativ. Receplia docurnentelor se va efectua dupi fiecare etapd finalizatd, in tennen de 5 zile,
conform graficului de elaborare a strategiei de dezvoltare durabila a judetului Teleorlnan pentru
perioada 20?l-2030, depus in propunerea tehnica.

(2) In cazul in care in cadrul procedurii de avizarc se fac observalii, Prestatorul va proceda la
refacerea/revizuirea sau completarea documentaliei, in conformitate cu solicitdrile primite, in maxim
5 (cinci) zile de la notificare.

(3) Dupa aprobarea strategiei de dezvoltare durabila a judetului Teleorman pentru perioada
2021-2A30, drepturile patrimoniale de autor se transfera, de catre prestatorul de servicii, achizitorului
si devin proprietatea acestuia.

15. incepere, fina lizarerintffrzieri, sistare
15.1. - (1) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor in tirnpul cel mai scutt

posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului. Ordinul de incepere se emite in termen de

5 zile de la data constituirii garanfiei de bund execufie.
- (2) In cazul in care prestatorul suferd intdrzieri gi/sau suportl costuri suplimentare,

datorate in exclusivitate achizitorului, pSrJile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; gi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacdeste cazul, care se vor adduga la pretul contractului.
15.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului, trebuie finalizate in tennenul convenit de

pA(J, tennen care se calculeazd de la datainceperii prestdrii serviciilor.
(3) In cazul in care:

i) orice motive de int6rziere, ce nu se datoreazd prestatorului, sau

ii) alte circurnstante neobignuite susceptibile de a surveni, altfel dec6t prin incdlcarea
contractului de c[tre prestator, indreptdlesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei
de prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a acestora, atunci pdrfile vor revizui, de

comun acord, perioada de prestare gi vor semna un act adifional.
15.3. - Dac[ pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectd graficul de prestare,

acesta are obligalia de a notifica acest lucru, in tirnp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor
de prestare asumate ?n graficul de prestare se face cu acordul phrfilor, prin act adilional.

15.4, - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a tennenului de

prestare, orice intdrziere in indeplinirea contractului d[ dreptul achizitorului de a solicita penalitdli
prestatorului.

1 6. Ajustarea pretului contractului
16.1. - Pentru serviciile prestate, pl61i1e datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate

in propunerea financiarS, anexd la prezentul contract.
16.2 - Preful contractului nu se ajusteazf,.

17. Protecfia datelor cu caracter personal
17 .1 - Strnt considerate ,,Date cu caracter personal" orice infopralii 'care,i$SrrtifiSt -qprfifac

identificabile persoanele fizice ale cdror date sunt prelucrate pent.u g\recutarea.sdu,,in lee6t'ur6lcu
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prezentul contracl. Cu privire la aceste prelucr6ri de date cu caracter person al, achizitorul are rolul de

tperator de date, iar prestatorul este persoana irnputemicit[ de operator, in seusul stabilit prin

Regularnentul Uf. 67 9 120 I 6 (GDPR).
17.2 - Fiecare parle declard qi garanteazdcd datele cu caracter personal supuse activitalilor de

prelucrare in contextul executlrii prezentului contract sunt colectate ;i prelucrate in coucordanld cu

iegislalia aplicabil[ in rnateria protecliei datelor, fiind fiecare qi in mod individual rdspunz[toare

pentru siguranfa datelor cu caracter personal pe care le prelucreazd.

17 .3 - Datele cu caracter personal dezv6luite de cbtre o parle cdtre cealaltd sau de care pdrlile

iau cunoqtinld pentru executarea sau in leglturd cu prezentul contract sunt prelucrate exclusiv in

scopul executdrii prezentului contract. in caz.ul in care una dintt'e parli prelucreazd date cu caracter

perional, cu depaqirea acestor scopuri, acea parte este singura rdspunzltoare pentru indeplinirea

obliga{iiior legale pentru prelucrarea respectiva.
t7.4 - in contextul desfrqurdrii activitalilor de prelucrare, pdrlile stabilesc urmdtoarele detalii:

- Activitalile de prelucrare se refer6 la urmdtoarele categorii de persoane vizate: angajalii

aclrizitorului, colaboratorii, personalul hecarei pdr[i, precum ;i orice alte categorii de persoane vizate

ale cdror date cu caracter personal sunt prelucrate in contextul sau in legSturd cu prezentul contract;

- Categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt cele incluse in documente/ materiale /

suporturi de colect ate a datelor cu caracter persollal agreate de parfi;

- Fi..ur. parte va clezvdlui datele cu caracter personal doar cdtre acele categorii de destinatari cdtre

care dezuilri..o este necesarf, pentru executarea prezentului contract. Partea care dezvSluie datele cu

caracter personal se va asigura cd clestinatarii cunosc obligafiile in materia protecfiei datelor si ca

r[spuld in mod direct in cazul incdlodrii oricdreia dintre obliga]iile in materia protecliei datelor.

17.S - Partile vor utiliza mrjloacele de prelucral'e adecvate in funcfie de obiectul de activitate

specific fiec[reia.
17 .6 - Fiecare parte declar[ c[ a luat m[suri telmice qi

prelucrare pe care le efectueaz[, pentru protejarea datelor cu

accidentale sau ilegale, pierderii, rnodificdrii, dezvdluirii
Mdsurile de securitate adoptate de cdtre fiecare parte vor fi

18. Reziliere. Denun{are
I 8. 1.- Rezilierea c.ontractului

organizatorice adecvate activitSlilor de

caracter personal impotriva distrugerii
sau accesului neautorizat la acestea.

in concordanld cu cerinlele legale in

va.opera de drept, yrl 3 
nlu,_f,_necesat6_punerea yjqati:.1: i

domeniul protecfiei datelor cu caracter personal.

17.7 - Fiecare parte va notifica in scris cealaltd parte privind orice incSlcare a securitSlii

datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri legate de executarea prezentului contract, nu

rnai t6rziu de 24 orc de la momentul cunoaEterii incidentului de securitate.

17.8 - in completare, reprezentanlii, angaja{ii, resursele umane, colaboratorii, care au acces Ei

trebuie sd cunoascd datele cu caracter personal in vederea indeplinirii obligaliilor asulnate prin

contract, vor fi instruifi asupra uaturii confidenliale a datelor cu caracter personal. Fiecare pafte are

obligalia de a incheia.acorduri de conf-rdenlialitate individuale cu reprezentanfii, angajalii, resursele

umane, colaboratorii sai implicali in activitAflle de prelucrare.

17.g - P6rfile declara ca prevederile privind protectia datelor vor fi respectate pe intreaga

perioada de derulare a contractului si vor fi rnenlinute pentru o perioad[ nelimitatd dupa incetarea

acestuia , in masura in care sunt aplicabile.


