
 
 

Contract  de servicii specializate de protec ie a datelor cu caracter personal  

Nr. 4 din 23.05.2018 
 

Preambul 
 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a 
încheiat prezentul contract de servicii, între : 
 
AUTORITATE CONTRACTANTA : COMUNA C M RA U , Jud. Cluj, cu sediul în C m ra u 
Nr. 126, jud. Cluj, tel./fax 0264 288 064, C.U.I 4426166,  CONT IBAN 

RO10TREZ24A700600200130X, deschis la Trezoreria Operativ  a municipiului Cluj Napoca, 
reprezentat  prin primar Mocean Iancu Marcel calitate de achizitor, pe de o parte 
i  

SC Hawkland Tourism S.R.L, cu sediul în Letca, Sat oimu eni nr. 16 , jud. Sălaj , tel. 0364/411080, 
fax.0364404029, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J31/420/28.07.2016, CUI  36365342, CONT 
IBAN  RO41BTRLRONCRT0448721501, deschis la Banca Transilvania Sucursala Turda, 
RO22TREZ5645069XXX001799  deschis la Trezorerie operativa Municipiul Jibou, reprezentata prin 
ing.Porumb Ioan, având funcția de administrator, denumita in continuare prestator, pe de altă parte , 

a intervenit prezentul contract; 

2. Definiții  
 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator  - părţile contractante, a a cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activități a căror prestare fac obiectul contractului;  
e. forța majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează gre elii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea 
şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, 
incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligațiilor uneia din părți; 
f.  zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 

3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepția 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 reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in 
mod diferit. 
 
Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului : 
Obiectul contractului îl constituie  furnizare de servicii externalizate  de  protecție a datelor personale a a 
cum sunt definite ele în  REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI 
AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 cu intrare în vigoare din 25 mai 2018 , cu acronimul RGPD. 
 

 
 

 



 
5. Prețul contractului 

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 1350 

Lei/lun . 
5.2 Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de cel mult  30 de zile de la data 
emiterii facturii, emisa în prima zi lucrătoare  pentru luna in curs, la compartimentul de specialitate al 
achizitorului, plata urmând să se facă in perioada 24-31 a lunii. 
 
Pre ul este în valoare absolut  (nu con ine T.V.A. prestatorul fiind nepl titor) 
 

6. Durata contractului 
6.1. Prezentul contract este valabil pentru perioada 23.05.2018-31.05.2019. 

6.2. Prezentul contract se prelunge te de la sine pe durata unei luni calendaristice  fără  acordul părților , 
dacă oricare dintre părți nu îl revocă ; 
6.3  intenția de revocare se comunică cu cel puțin 30 zile înainte de data  expirărarii ; 
 

7. Executarea contractului  
 
7.1  Executarea contractului începe de la data semnării lui. 
 

8. Documentele contractului 
8.1  Documentele contractului sunt: 

-  anexa de servicii ; 

 

9.  Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor  

9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reu e te să î i îndeplinească obligațiile 
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală din prețul contractului de 0,01 %, pe zi de întârziere. 

9.2.  În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
prevăzute la clauza 5.2, acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală din plata neefectuată 0,01 % /zi de întârziere. 

9.3 Achizitorul î i rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să 
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor.  În acest caz, furnizorul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data 
denunțării unilaterale a contractului. 
 

10. Alte responsabilități ale prestatorului 
10.1 Sa întocmească i să execute planul de pregătire anuală privind cunoa terea RGPD ; 
10.2 Să întocmească i să execute planul anual de controale tematice pe linia RGPD i la solicitare să 

execute controale inopinate privind respectarea GDPR ; 
10.3 Să întocmească i să urmărească respectarea planului de protec ie contra scurgerilor de 

informa ii ; 
10.4 Sa anunțe achizitorul despre posibilele riscuri apărute care pot afecta datele personale (exemplu 

i fără a se limita la ….”valuri de atacuri cibernetice majore pentru care nu este pusa la punct o 
politica de protecție imediata”) ; 

10.5 Să implementeze comunicarea securizată pe  email cu politica de securitate stabilită în RGPD; 
       10.6 Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul i    
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 
       10.7 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor asigurând confidențialitatea 
datelor .Fiecare angajat al prestatorului implicat în derularea contractului va semna un acord de 
confidențialitate în nume propriu  cu achizitorul. 



 
 
11. Alte responsabilități ale achizitorului 
 
11.1 Sa anunțe prestatorul  despre modificările în politica de securitate a datelor ; 
11.2  Sa anunțe prestatorul de modificări survenite în sistemul de pază i protecție  ; 
11.3  Sa anunțe prestatorului orice procedură internă nou introdusă pe linia RGPD  ; 
  11.5 Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități i/sau informații pe care 
acesta le-a solicitat i pe care le considera necesare îndeplinirii contractului i să desemneze o persoana cu 
putere de decizie drept însoțitor , pe timpul controalelor tematice sau inopinante. 
 
12. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
 
12.1  (1)  Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 
semnarea contractului.   
12.2 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.  
 

13. Ajustarea prețului contractului 
 
13.2  Prețul contractului  nu se actualizeaz  pe toata durata  lui. 
 
14. Amendamente  
 
14.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele 
comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 

15. Subcontractanți – nu este cazul 
 
16. Cesiunea  
 
16.1 Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără 
să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
16.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații 
asumate prin contract.  
 

17. Forța majoră 
 
17.1  Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 Forța majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 
17.3  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau pârților până la apariția acesteia. 
17.4  Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat i în 
mod complet, producerea acesteia i să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării 
consecințelor. 
17.5  Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna din părți să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
18. Soluționarea litigiilor 
 



 
18.1 Achizitorul i  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului. 
18.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul i prestatorul nu reu esc 
să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de 
către instanțele judecătore ti din România.  
 
19. Limba care guvernează contractul 
 
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
 20. Comunicări 
 
20.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris . 
         (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât i în momentul 
primirii. 
20.2 Comunicările între părți se pot face i prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
21. Legea aplicabilă contractului 
 
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
          Părțile au înțeles să încheie azi 23.05.2018  prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.     
   

 

  

       

      AUTORITATE CONTRACTANTA                                                             PRESTATOR, 

                

       

             Primar,                          Administrator 

COMUNA C M RA U               SC Hawkland Tourism S.R.L 

Iancu Marcel MOCEAN                 ing.dipl.drd. Ioan  PORUMB 

 



 
Anexă de servicii  

 
Hawkland Tourism SRL        

oimu eni ,nr.16 , Letca ,Sălal 
Tineretului 6B , Turda, Cluj 
C.U.I 36365342 
Reg.Com J31/420/28.07.2016 
0721286960 
 
 
 

A. MONITORIZAREA RESPECTĂRII RGPD 

 
1. Informarea şi  consilierea echipei de management , precum şi angajaţii , cu privire la 

obligaţiile existente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal; 
2. Întocmirea i executarea planului anual de pregătire în domeniul RGPD 
3. Monitorizarea respectării RGPD şi a legislației naționale în domeniul protecţiei datelor , 

prin plan tematic de control i supraveghere cât i verificări inopinate sau la solicitarea 
managerului 

4. Auditul privind securitatea DCP prelucrate cu mijloace IT , local sau în cloud; 
5.  Auditul bazelor de date privitor la respectarea GDPR; 
6. Monitorizarea serverului de e-mail i aducerea acestuia la conformitate GDPR; 
7. Monitorizarea accesului la rețeaua de date a suporturilor  de informații portabili; 
8. Monitorizarea i auditarea accesului WEB i a paginii proprii . 
9. Cooperare cu ANSPDCP şi  punctul de contact în relația cu aceasta 

 
 

 
B. PARTICIP M LA  ÎNTOCMIREA REGISTRULUI DE EVIDEN  A DCP 

CÂT I REGISTURUL DE EVIDEN A PRELUCR RII DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL   

 

Operatorul nume te persoana/persoanele împuternicite care completează i păstrează acest/aceste  
registre. 
 

C. COMPLETAM REGISTRUL DE EVIDEN  A INCIDENTELOR DE 
SECURITATE I ANUN M ANSPDCP (când este cazul) 

 
D. ASISTEN  I PARTICIPARE EFECTIV  LA  ACTUALIZAREA 

STUDIULUI DE IMPACT AL PRELUCR RII DATELOR PERSONALE 

(Acronim consacrat DPIA) 
 
 

E. ACTUALIZAREA  PLANULUI DE PROTEC IE CONTRA 
SCURGERILOR DE INFORMA II. 
 

 

AUTORITATE CONTRACTANTA                                                      PRESTATOR,   

           

       

Primar,        Administrator 

COMUNA C M RA U              SC Hawkland Tourism S.R.L 

Iancu Marcel  MOCEAN                   ing.dipl.drd. Ioan  PORUMB 

 


