
 

   

CONTRACT DIRECT DE SERVICII 

 

CONTRACT EMAS 2020-DSC-2020-001  

ÎNCHEIAT ÎNTRE 

Uniunea Europeană, reprezentată de Parlamentul European,  

amplasat la adresa Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, 

reprezentat, pentru semnarea prezentului contract, 

de către Susanne ALTENBERG, șefă de cabinet, Cabinetul Secretarului General  

denumit în continuare „Parlamentul European”, 

pe de o parte, 

ȘI 

 

............................................................................................ având domiciliul/sediul social în  

..............................................................................................................................................., 

reprezentat(ă) de ............................................................................... ..................................…, 

în calitate de ................... ............................. ......................................................................., 

denumit(ă) în continuare „contractantul”, 

pe de altă parte, 

denumiți în continuare, colectiv „părțile”, 

 
 

CONVIN 
 

asupra Condițiilor speciale și a Condițiilor generale de mai jos: 
 
  
 
  



 

 2/27  

I – CONDIȚII SPECIALE 

 

ARTICOLUL I.1 - OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

1. Contractantul se angajează, în beneficiul Parlamentului European, în condițiile menționate 
în prezentul contract și în anexele sale, care fac parte integrantă din acesta, să presteze 
serviciile prezentate în detaliu în anexa I. 

 
 
ARTICOLUL I. 2 - DURATA 
 
1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ultima parte contractantă 

pentru o perioadă de 12 luni. 
 
ARTICOLUL I.3 - RAPOARTE ȘI DOCUMENTE 
 

Contractantul întocmește un raport privind serviciile prestate în conformitate cu dispozițiile 
prevăzute în prezentul contract și în anexele la acesta. 
 
 

ARTICOLUL I.4 – PREȚUL ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ 
 
1. Prețul este fix și nu poate fi modificat pe toată durata contractului, inclusiv pe durata tuturor 

reînnoirilor sale. 
 

Prețul integral este indicat în anexa IV. Prețul se exprimă în euro, fără taxa pe valoarea 
adăugată (TVA). Prețul acoperă toate cheltuielile suportate de contractant în executarea 
prezentului contract. 

 
2. Plățile corespunzătoare contractului se efectuează în conformitate cu prezentul articol, 

numai în cazul în care contractantul și-a îndeplinit toate obligațiile contractuale până la 
data trimiterii cererii sale de plată. În niciun caz nu sunt considerate admisibile noi cereri 
de plată dacă cererile anterioare transmise de contractant nu au fost onorate de 
Parlamentul European din motive de neexecutare parțială sau totală, de executare 
necorespunzătoare sau de neglijență. 

 
 Fiecare cerere de plată trebuie să conțină în mod obligatoriu informațiile indicate la 

articolul II.3 din Condițiile generale și să fie însoțită de toate documentele prevăzute la 
punctul 4 din caietul de sarcini.  

 
3. Contractantul va întocmi cererile de plată după cum urmează:  
 

Pentru a fi admisibilă, cererea de plată trebuie să fie însoțită de:  
 

 documentele întocmite în conformitate cu instrucțiunile din prezentul contract și din 
anexele sale, cu condiția ca acesta să fi fost aprobat de Parlamentul European cu sau 
fără observații și/sau rezerve; 

 

  facturile corespunzătoare, în care se menționează numărul de referință al contractului 
și următoarea referință: Unitatea EMAS. 

 
În termenul indicat la alineatul (6) se efectuează plata sumei totale menționate în prezentul 
contract. 
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5. Facturarea 

 
Contractantul trebuie să trimită toate cererile de plată sau notele de credit privind 
executarea prezentului contract Unității de corespondență oficială la următoarea adresă: 
 

European Parliament’s Official Mail Unit 

Payment request 

Plateau du Kirchberg 

L-2929 Luxembourg. 

 
For the attention of the EMAS Unit 

 
 

6. Parlamentul European dispune de un termen de 30 de zile calendaristice de la data 
înregistrării cererii de plată de către contabilul Parlamentului European pentru a plăti 
sumele datorate pentru executarea prezentului contract și a aproba raportul final. Plățile 
se consideră efectuate la data la care este debitat contul Parlamentului European.  

 
7. Termenul de plată poate fi suspendat de către Parlamentul European în orice moment 

după primirea cererii de plată, printr-o notificare adresată contractantului în care se 
precizează faptul că cererea sa nu poate fi onorată, dacă:  

 
a)  sumele prevăzute în cererea de plată nu sunt scadente la data primirii cererii; 
 
b)  contractantul nu a prezentat toate documentele justificative prevăzute de legea 

aplicabilă sau de prezentul contract, dar Parlamentul European consideră că această 
omisiune poate fi rectificată de către contractant fără ca cererea de plată să fie respinsă 
în temeiul alineatului (8); 

 
c)  Parlamentul European consideră necesară inițierea unor verificări suplimentare pentru 

a stabili dacă sumele prevăzute în cererea de plată sunt datorate;  
 
d)  contractantul nu a trimis serviciului responsabil o copie a raportului [intermediar/final] 

menționat la prezentul articol.  
 
Parlamentul European informează contractantul cu privire la această suspendare prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau pr in e-mail. Suspendarea intră în 
vigoare la data indicată în notificare. Termenul reîncepe să curgă odată cu revocarea 
suspendării, care va avea loc: 
 

 pentru litera a), la scadența plății în cauză, confirmată de Parlamentul European în 
notificare; 

 pentru litera b), la data primirii de către Unitatea de corespondență oficială a 
Parlamentului European, menționată la alineatul (5), a documentelor justificative în 
cauză, menționate în notificare; 

 pentru literele (c) și (d), la expirarea unei perioade rezonabile stabilite de Parlamentul 
European și comunicate contractantului în notificare. 

 
8. Cererea de plată poate fi respinsă de către Parlamentul European, fapt care i se comunică 

contractantului printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, dacă: 
 

a)  plata solicitată în cerere nu este exigibilă; 
b)  cererea de plată este greșită și trebuie să facă obiectul unei note de credit; or  
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c)  cererea de plată sau factura nu conține toate informațiile și documentele justificative 
necesare prevăzute de prezentul contract sau de legea aplicabilă sau dacă cererea de 
plată a fost întocmită fără a se cunoaște normele fiscale aplicabile.  

 
9. În cazul unei întârzieri de plată, contractantul are dreptul la plata unei dobânzi de întârziere. 

Dobânda se calculează la rata cea mai recentă aplicată de Banca Centrală Europeană 
pentru principalele sale operațiuni de refinanțare (denumită în continuare „ rata de 
referință”), la care se adaugă opt puncte procentuale. Rata de referință aplicabilă este rata 
în vigoare în prima zi a lunii în care este exigibilă plata. Această rată se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria C. Dobânda se aplică pentru inte rvalul de timp dintre ziua 
calendaristică care urmează termenului de plată și ziua plății.  

 
În cazul în care se ridică la o valoare mai mică sau egală cu 200 EUR, dobânzile de 
întârziere sunt plătite contractantului doar în temeiul unei cereri prezentate cel târziu în 
termen de două luni de la data primirii plății. 

 
10. Plățile se efectuează prin virament, în contul bancar al contractantului, deschis în euro și 

identificat după cum urmează:  
 

Denumirea băncii: [se completează] 
Adresa completă a unității bancare: [se completează] 
Identificarea exactă a titularului contului: [se completează] 
Numărul complet de cont, inclusiv codurile bancare: [se completează] 
Codul IBAN și codul BIC: [se completează] 
 

 
ARTICOLUL I.5 – REVIZUIREA PREȚULUI 
 
Această clauză nu se aplică prezentului contract. 

 
 
ARTICOLUL I.6 – GARANȚII FINANCIARE 

 
Această clauză nu se aplică prezentului contract. 
 
 
ARTICOLUL I.7 – MODALITĂȚI DE EXECUTARE A CONTRACTULUI 
 
Contractantul trebuie să îndeplinească cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini. 
Aceasta include respectarea obligațiilor aplicabile prevăzute în legislația din domeniul 
mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri 
colective sau prin dispozițiile internaționale din domeniul social, al mediului și al muncii 
enumerate în anexa X la Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 
28.3.2014, p. 65). 

 
 
ARTICOLUL I.8 - MODALITĂȚI DE RECEPȚIE 
 
Această clauză nu se aplică prezentului contract. 
 
 
ARTICOLUL I.9 - GARANȚIA 
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1. Pentru fiecare produs care face obiectul serviciilor respective, contractantul acordă o 
perioadă de garanție de doi ani de la data prestării serviciilor. 

 
2. Pe durata perioadei de garanție, contractantul are obligația de a remedia erorile sau 

deficiențele de funcționare semnalate de Parlamentul European în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data la care contractantul a fost înștiințat cu p rivire la acestea. 

 
 
ARTICOLUL I.10 - ÎNTÂRZIERE, NEGLIJENȚĂ VĂDITĂ, NEEXECUTARE, 
NECONFORMITATE ȘI EXECUTARE NECORESPUNZĂTOARE 

 
1. În caz de întârziere, de neglijență în executare, de neexecutare totală sau parțială, de 

neconformitate cu cerințele contractuale sau de executare necorespunzătoare a 
prezentului contract, Parlamentul European poate deduce, în vederea acoperirii suficiente 
a prejudiciilor suferite, suma corespunzătoare din soldul datorat contractantului și, dacă 
este cazul, majorată cu dobânzi de întârziere în executare și cheltuielile pe care 
Parlamentul European le-a suportat în legătură cu aceste prejudicii. În cazul în care 
sumele astfel reținute nu sunt suficiente pentru acoperirea corespunzătoare a daunelor 
cauzate, Parlamentul European poate iniția orice altă acțiune suplimentară. Fără a aduce 
atingere eventualelor litigii inițiate de contractant, cuantumul daunelor -interese, al 
dobânzilor de întârziere și al altor cheltuieli ce urmează a fi dedus și/sau solicitat ulterior 
este stabilit de către Parlamentul European, în urma notificării contractantului, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu privire la neîndeplinirea condițiilor 
contractuale. 

 
2. Fără a aduce atingere alineatului (1), Parlamentul European poate să aplice o penalitate 

de 0,2% din suma corespunzătoare comenzilor neexecutate pe zi calendaristică de 
întârziere, începând cu data notificării contractantului cu privire la întârziere prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire. 

 
3. În cazul în care, din motive imputabile contractantului, serviciul competent al Parlamentului 

European nu este în măsură să recepționeze serviciile sau în caz de recepție parțială, 
alineatele (1) și (2) se aplică, de asemenea, pentru serviciile nerecepționate.  

 
4. În condițiile menționate la alineatul (1) și fără a aduce atingere sancțiunilor administrative 

și financiare impuse de Parlamentul European în conformitate cu articolul II.19 din 
Condițiile generale, în urma unei avertizări adresate contractantului prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire care a rămas parțial sau integral fără rezultat în 
termen de 15 zile calendaristice de la trimiterea scrisorii, Parlamentul European poate 
rezilia de drept contractul, cu efect imediat, prin simplă notificare prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire și fără despăgubirea contractantului. Parlamentul 
European poate solicita, de asemenea, o executare prin înlocuire, în condițiile prevăzute 
la articolul II.18 alineatul (5) din Condițiile generale.  

 
 
ARTICOLUL I.11 - LEGEA APLICABILĂ, CONDIȚII GENERALE ȘI PUBLICAREA 
CONTRACTULUI 

 
1. Prezentul contract este supus dreptului Uniunii Europene, completat de legea belgiană. 
 
2. Contractantul renunță la propriile condiții contractuale. Contractantul declară că a luat la 

cunoștință și acceptă Condițiile generale prevăzute în prezentul contract.  
 
3. Contractantul declară, de asemenea, că acceptă ca anumite elemente conținute în 

prezentul contract, respectiv numele său sau denumirea societății, precum și obiectul și 
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valoarea contractului atribuit, să facă obiectul publicării impuse de Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind 
normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (denumit în continuare 
„Regulamentul financiar”). 

 
4. Orice document transmis de contractant în cadrul depunerii ofertei sale intră în 

proprietatea Parlamentului European și poate fi pus la dispoziția publicului sub rezerva 
restricțiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului 
European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43) și în conformitate 
cu procedurile prevăzute de acest regulament, fără a se aduce atingere măsurilor de 
publicare prevăzute la punctele 2 și 3 din anexa I la Regulamentul financiar.  

 
 
ARTICOLUL I.12 - CLAUZA DE ATRIBUIRE DE COMPETENȚĂ 
 
Orice litigiu între Parlamentul European și contractant privind prezentul contract care nu a putut 
fi soluționat pe cale amiabilă este judecat de Tribunal, organ jurisdicțional al Curții Europene 
de Justiție, în conformitate cu articolul 256 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. 
 
 
ARTICOLUL I.13 - PROTECȚIA DATELOR 
 
Această clauză nu se aplică prezentului contract. 
 
ARTICOLUL I.14 – RESPONSABILITATEA SOLIDARĂ A CONTRACTANTULUI  
      (DACĂ ESTE CAZUL) 
 

1. Părțile identificate în prezentul contract drept „contractantul” sunt responsabile solidar față 
de Parlamentul European în cadrul executării prezentului contract. 
 

2. (Se precizează numele contractantului coordonator)  este desemnat(ă) contractant 
coordonator. Fără a aduce atingere alineatului (1), pentru executarea prezentului contract, 
contractantul coordonator acționează în numele (se menționează numele celorlalte părți 
contractante). Orice comunicare între Parlamentul European și contractant se efectuează 
prin intermediul contractantului coordonator. De asemenea, Parlamentul European 
efectuează plățile în contul contractantului coordonator. 

 
 
ARTICOLUL I.15 - EXPLOATAREA REZULTATELOR CONTRACTULUI 
 
Această clauză nu se aplică prezentului contract. 
 
 
ARTICOLUL I.16 - DISPOZIȚII ADMINISTRATIVE GENERALE 
 
Orice comunicare referitoare la contract se face în scris și indică referința contractului. 
Corespondența obișnuită se consideră primită de Parlamentul European la data înregistrării 
acesteia de către serviciul responsabil indicat mai jos. Comunicările [cu excepția cererilor de 
plată și a notelor de credit menționate la articolul I.4 alineatul (5)] se trimit la următoarele 
adrese: 
 

Pentru Parlamentul European: 
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Dl/Dna (se completează) 
(se menționează funcția) 
Parlamentul European 
EMAS Unit 
Rue Wiertz 60 
1047 Bruxelles 
Belgia 
 
Pentru contractant: 
 
Dl/Dna (se completează) 
(se precizează funcția) 
(se precizează denumirea societății) 
(se precizează adresa oficială completă) 

 
 
ARTICOLUL I.17 – DISPOZIȚII FINALE ȘI ANEXE 
 
1. Următoarele documente sunt anexate prezentului contract și fac parte integrantă din 

acesta. 
 
Anexa I: Caietul de sarcini și toate anexele sale 
 
 
Anexa II:   Oferta contractantului din (se precizează data)  
 
Anexa III:  Lista de prețuri 

 
2. Dispozițiile din Condițiile speciale, din Condițiile generale și din anexe se aplică în orice 

moment. Cu toate acestea, în cazul în care există diferențe între aceste diverse 
documente, dispozițiile din Condițiile speciale prevalează asupra celor din celelalte părți 
ale contractului. Dispozițiile din Condițiile generale prevalează asupra celor din anexe. 
Anexele prevalează unele asupra celorlalte în ordinea în care sunt enumerate. 
 

3. Sub rezerva celor prevăzute mai sus, se consideră că diferitele documente care constituie 
contractul se explică reciproc. Ambiguitățile sau discrepanțele în cadrul aceleiași părți sau 
dintre părți distincte ale contractului se clarifică și se rectifică printr-o instrucțiune scrisă a 
Parlamentului European. 

 
 
 
II – CONDIȚII GENERALE 
 
 
ARTICOLUL II.1 – DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTULUI 
 
1. Cu excepția cazului în care există dispoziții specifice, termenele  de executare stabilite în 

prezentul contract încep să curgă de la data intrării lor în vigoare. Termenele se 
prelungesc în caz de forță majoră. În acest caz, părțile încheie un acord în scris privind 
noile termene. 

 
2. Contractantul execută contractul cu bună-credință și în conformitate cu cele mai bune 

practici profesionale. Responsabilitatea pentru respectarea tuturor obligațiilor legale care 
îi sunt aplicabile, în special a celor care decurg din dreptul muncii, dreptul fiscal, dreptul 
social și dreptul în materie de protecție a mediului, îi revine exclusiv contractantului. 
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3. Sarcina efectuării demersurilor necesare pentru obținerea, în timp util, a tuturor 

permiselor, autorizărilor sau acreditărilor necesare executării contractului, în temeiul 
legislației și al normelor în vigoare în locul în care trebuie îndeplinite sarcinile încredințate 
contractantului, îi revine exclusiv contractantului. Printre permise, autorizări și acreditări s-
ar putea număra, printre altele, o acreditare de securitate și/sau o autorizare de securitate 
a contractantului sau a oricărei persoane care acționează în numele acestuia, necesară 
pentru accesul, în cadrul executării contractului, în locul, în incinta și/sau la evenimentele 
în curs. În cazul în care contractantul nu poate să obțină permisul, autorizarea sau 
acreditarea necesară pentru executarea contractului și/sau nu este în măsură să asigure 
executarea contractului de către persoane care au permisele, autorizările sau acreditările 
necesare pentru executarea contractului, Parlamentul European are dreptul să rezilieze 
contractul fără preaviz.  

  
4. Contractantul trebuie să se asigure împotriva riscurilor și a daunelor legate de executarea 

contractului, în conformitate cu legislația aplicabilă, în special în materie de răspundere 
civilă. Contractantul încheie asigurări suplimentare conform practicilor standard din 
sectorul său de activitate. Printre altele, acesta încheie asigurări profesionale pentru 
riscurile legate de neconformitate în executarea contractului. O copie a tuturor cont ractelor 
de asigurare în cauză este transmisă Parlamentului European, la cererea scrisă a 
acestuia, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data cererii.  

 
5. Orice referire făcută în contract la personalul contractantului privește exclusiv persoanele 

implicate în executarea contractului. 
 
6. Contractantul trebuie să se asigure că orice persoană care acționează în numele său sau 

care face parte din personalul său și care participă la executarea contractului deține 
calificările și experiența profesională necesare pentru executarea sarcinilor care îi sunt 
atribuite contractantului în conformitate cu criteriile stabilite în documentele procedurii de 
atribuire, inclusiv în caietul de sarcini. 

 
7. În cazul unui incident care rezultă dintr-o acțiune sau omisiune a unui membru al 

personalului contractantului care lucrează în clădirile Parlamentului European sau în caz 
de neconcordanță între calificările și/sau experiența unui membru al personalului 
contractantului și profilul cerut de contract, contractantul înlocuiește respectivul membru 
al personalului în cel mai scurt timp. Parlamentul European are dreptul de a obține 
înlocuirea respectivului membru al personalului, prezentând motivele care au condus la 
luarea acestei decizii. Personalul înlocuitor trebuie să dețină calificările și experiența 
necesare în conformitate cu condițiile din procedura de atribuire și să fie capabil să 
execute contractul în aceleași condiții contractuale. Contractantul răspunde pentru orice 
întârziere pe care înlocuirea personalului în conformitate cu prezentul articol ar putea-o 
determina în executarea sarcinilor care i-au fost încredințate. 

 
8. Contractantul este unicul responsabil pentru personalul care execută sarcinile care îi sunt 

atribuite. Contractantul trebuie să fie oricând în măsură să demonstreze Parlamentului 
European că personalul său respectă normele aplicabile.  

 
9. Contractantul se angajează să ia toate măsurile necesare (asigurări și altele) pentru a-și 

asigura personalul împotriva tuturor riscurilor la care acesta din urmă poate fi expus pe 
durata executării prezentului contract. 

 
10. Contractul trebuie să fie executat în așa fel încât să se excludă posibilitatea ca între 

contractant sau personalul acestuia și Parlamentul European să existe un raport de 
subordonare. În special: 
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 personalul care execută sarcinile atribuite contractantului nu poate primi ordine directe 
de la Parlamentul European, iar contractantul sau personalul acestuia nu pot fi incluși 
în organizarea administrativă a Parlamentului European; 

 

 Parlamentul European nu poate, în niciun caz, să fie considerat angajatorul 
personalului respectiv. 

 
11. În cazul în care un eveniment neprevăzut, o acțiune sau omisiune împiedică direct sau 

indirect executarea contractului, parțial sau integral, contractantul trebuie să le 
înregistreze și să le notifice Parlamentului European, fără întârziere și din proprie inițiativă. 
Notificarea conține o descriere a problemei, o mențiune a datei la care aceasta a survenit 
și o descriere a măsurilor luate de contractant în scopul îndeplinirii tuturor obligațiilor sale 
contractuale. Într-o astfel de situație, contractantul acordă mai degrabă prioritate rezolvării 
problemei, nu stabilirii răspunderii. 

 
12. În cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile contractuale în conformitate cu 

dispozițiile contractului, Parlamentul European poate – fără a aduce atingere dreptului său 
de a rezilia contractul – să reducă sau să recupereze plățile proporțional cu gradul 
constatat de neexecutare a sarcinilor. În plus, Parlamentul European poate impune 
penalități sau daune-interese, în conformitate cu dispozițiile articolului I.10 din Condițiile 
speciale și ale articolului II.19 din Condițiile generale.  

 
13. Contractantul se angajează să furnizeze Parlamentului European toate informațiile pe 

care acesta i le-ar putea solicita în scopul gestionării contractului. 
 
14. Nici contractantul, nici personalul angajat de acesta nu pot reprezenta Parlamentul 

European și nu se pot comporta într-o manieră susceptibilă de a da o astfel de impresie. 
Aceștia au obligația să informeze terții că nu fac parte din serviciul public al Uniunii 
Europene. 

 
15. Contractantul se angajează să îi transmită Parlamentului European, la expirarea 

contractului, toate documentele aflate în posesia sa referitoare la sarcinile  care i-au fost 
încredințate pentru executarea contractului. 

 
 
ARTICOLUL II.2 – RĂSPUNDERE 
 
1. Parlamentul European nu poate fi considerat responsabil pentru daunele suferite de către 

contractant sau de către personalul acestuia pe parcursul executării sarcin ilor care fac 
obiectul contractului, decât în cazul unei culpe săvârșite cu intenție sau a unei culpe grave 
din partea sa. Parlamentul European nu acceptă nicio cerere de despăgubire sau de 
compensație privind astfel de daune. 

 
2. Cu excepția cazurilor de forță majoră, contractantul răspunde pentru orice pierderi, daune 

directe sau indirecte, corporale sau materiale, și prejudicii cauzate Parlamentului 
European sau unor terți de el însuși, de orice persoană care acționează în numele său 
sau de un membru al personalului său în cursul executării contractului, inclusiv în cazul 
subcontractării prevăzute la articolul II.6. Contractantul răspunde, de asemenea, pentru 
defectele de calitate și pentru întârzierile înregistrate în executarea contractului. 
Parlamentul European nu răspunde pentru acțiunile sau omisiunile contractantului 
survenite pe perioada executării contractului. 

 
3. Contractantul plătește toate despăgubirile în cazul unei acțiuni, reclamații sau proceduri 

introduse de un terț împotriva Parlamentului European ca urmare a unor daune sau 
prejudicii provocate de contractant în cursul executării contractului.  
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4. În eventualitatea unei acțiuni introduse de un terț împotriva Parlamentului European 

privind executarea contractului, contractantul acordă asistență  Parlamentului European. 
Cheltuielile efectuate în acest scop de către contractant pot fi suportate de către 
Parlamentul European. 

 
5. Fără a aduce atingere dispozițiilor privind recepția și garanția, contractantul este obligat 

să repare pierderile, daunele directe sau indirecte și prejudiciile cauzate Parlamentului 
European în urma neexecutării, executării defectuoase sau executării tardive a 
contractului. 

 
 
 
 
 
ARTICOLUL II.3 – FACTURARE 
 
1. Contractantul se angajează să emită o factură în conformitate cu dispozițiile contractuale. 
 
2. Fiecare factură trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele informații: numărul 

comenzii (numărul PO). Dacă numărul PO nu există, sunt obligatorii referința și/sau data 
contractului, precum și descrierea serviciilor prestate, prețurile exprimate în euro1, 
coordonatele bancare ale contractantului, inclusiv codul IBAN și codul BIC, precum și 
codul de înregistrare în scopuri de TVA. Factura conține, de asemenea, mențiunea 
„Pentru uzul oficial al Parlamentului European”. Factura poate conține și o mențiune 
separată a destinatarului său final. 

 
3. Facturile se trimit Unității de corespondență oficială a Parlamentului European, Plateau 

du Kirchberg, L-2929 Luxemburg. 
 
4.      Facturarea electronică 

 
Dacă în condițiile speciale se prevede acest lucru, contractantul trimite facturi în format 
electronic atunci când sunt îndeplinite condițiile referitoare la semnătura electronică 
menționate în Directiva 2006/112/CE, și anume utilizând o semnătură electronică 
calificată sau prin schimb electronic de date.  
 
Nu se acceptă primirea de facturi în format standard (pdf) sau prin e -mail. 

 
5. Fără a aduce atingere dreptului său la eventuale dobânzi de întârziere, contractantul 

acceptă posibilele constrângeri de ordin financiar impuse de regimul douăsprezecimilor 
provizorii, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul financiar, în cazul în care 
bugetul general al Uniunii Europene nu a fost adoptat la începutul exercițiului financiar.  

 
 
ARTICOLUL II.4 – DISPOZIȚII FISCALE 
 
1. Contractantul este unicul responsabil pentru respectarea legislației fiscale aplicabile. 

Nerespectarea acesteia anulează valabilitatea cererilor de plată prezentate.  
 
2. Contractantul ia act de faptul că, în calitate de instituție a Uniunii Europene, Parlamentul 

European este scutit de la plata oricăror taxe și impozite indirecte, în special a TVA, în 

                                              
1  Se poate alege o altă monedă dacă cererea de oferte prevede ca ofertele să f ie depuse într -o altă monedă 

decât euro. 
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temeiul articolului 3 din Protocolul (nr. 7) privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene 
(JO C 326, 26.10.2012, p. 266). Această scutire este acordată Parlamentului European 
de către guvernele statelor membre fie sub formă de rambursare a posteriori, pe bază de 
documente justificative, fie sub formă de scutire directă . 

 
3. În cazul în care, în conformitate cu legislația fiscală aplicabilă, contractantul este obligat 

să aplice TVA la sumele încasate în temeiul prezentului contract, Parlamentul European 
îi plătește contractantului, în plus față de prețul menționat la artico lul I.4 din Condițiile 
speciale, suma reprezentând TVA aplicată, solicitând ulterior autorităților naționale 
competente rambursarea acesteia. În acest scop, contractantul trebuie să îi prezinte 
Parlamentului European o factură întocmită în conformitate cu legislația aplicabilă în 
materie de TVA, indicând domiciliul său fiscal pentru perceperea TVA. Factura trebuie să 
menționeze în mod clar faptul că serviciile sunt destinate Parlamentului European și să 
indice separat prețul fără TVA datorat pentru serviciile respective, precum și TVA aplicată. 

 
4. Pentru contractanții stabiliți în Belgia, dispozițiile prezentului contract constituie o cerere 

de scutire de la plata TVA nr. 450, cu condiția ca aceștia să includă pe facturi următoarea 
precizare: „Facture exonérée de la TVA, article 42, paragraphe 3.3 du Code de la TVA 
(circulaire 1978)” sau o mențiune echivalentă în neerlandeză sau germană.  
 
 

ARTICOLUL II.5 – RECUPERARE 
 
1. În cazul în care totalul plăților efectuate depășește suma efectiv datorată în conformitate 

cu contractul sau în cazul în care recuperarea se justifică în conformitate cu condițiile 
contractului, contractantul rambursează suma corespunzătoare în euro, la primirea notei 
de debit, în condițiile și la termenele stabilite de către Parlamentul European.  

 
2. În cazul în care plata nu se efectuează în termenul menționat în nota de debit, suma 

datorată este purtătoare de dobândă la rata dobânzii de întârziere calculată conform 
articolului I.4 din Condițiile speciale. Dobânda este aplicabilă începând cu ziua 
calendaristică următoare scadenței și până în ziua calendaristică în care datoria este 
rambursată integral. 

 
3. Parlamentul European poate, după ce a informat contractantul în acest sens, să 

recupereze creanțele certe, lichide și exigibile prin compensație atunci când și 
contractantul deține o creanță certă, lichidă și exigibilă împotriva Uniunii Europene. 
Totodată, Parlamentul European poate recupera creanțele din eventualele garanții 
prevăzute. 

 
 

ARTICOLUL II.6 – SUBCONTRACTARE 
 
1. Contractantul nu poate să încheie contracte de subcontractare sau să facă apel la terți 

pentru executarea contractului, fără autorizația scrisă prealabilă a Parlamentului 
European. Acceptarea unei oferte care a fost depusă înainte de semnarea contractului 
și care menționează că se va recurge la unul sau mai mulți subcontractanți este 
echivalentă cu acceptarea tacită a acestora de către Parlamentul European.  

 
2. Chiar și atunci când Parlamentul European autorizează subcontractarea de către 

contractant, acesta din urmă rămâne în exclusivitate și integral răspunzător de buna 
executare a contractului, atât față de Parlamentul European, cât și față de terți.  

 
3. Contractele cu subcontractanți se încheie în scris. În fiecare contract încheiat cu 

subcontractanții, contractantul trebuie să includă toate clauzele necesare care să îi 



 

 12/27  

permită Parlamentului European ca în relația cu subcontractanții să exercite aceleași 
drepturi și să beneficieze de aceleași garanții ca în relația cu contractantul însuși.  

 
4. Parlamentul European își rezervă dreptul de a-i solicita contractantului să furnizeze, 

pentru orice subcontractant, informații privind respectarea criteriilor de excludere, 
precum și privind capacitățile juridice, regulamentare, financiare, economice, tehnice și 
profesionale ale subcontractantului, inclusiv cu privire la cerințele minime din caietul de 
sarcini. Aceasta include respectarea obligațiilor aplicabile prevăzute în legislația din 
domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, 
prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale din domeniul social, al mediului 
și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24/UE.  

  
5. Autoritatea contractantă îi poate solicita contractantului să înlocuiască un subcontractant 

care se află într-una dintre situațiile prevăzute la articolul II.17 alineatul (1) literele (d) și 
(e). 

 
6.  În absența autorizației la care se face referire la alineatul (1) sau în cazul nerespectării 

condițiilor acesteia, subcontractarea de către contractant nu este opozabilă 
Parlamentului European și nu are niciun efect asupra acestuia.  

 
 
ARTICOLUL II.7 – CESIONARE 
 
1. Contractantul nu poate cesiona, nici parțial, nici integral, drepturile și obligațiile care îi 

revin prin contract, fără autorizația scrisă prealabilă a Parlamentului European. 
 

2. În fiecare contract încheiat cu cesionarii, contractantul trebuie să includă toate clauzele 
necesare care să îi permită Parlamentului European ca în relația cu cesionarii să exercite 
aceleași drepturi și să beneficieze de aceleași garanții ca în relația cu contractantul 
însuși. 

 
3. În absența autorizației la care se face referire la alineatul (1) de mai sus sau în cazul 

nerespectării condițiilor acesteia, cesiunea efectuată de contractant nu este opozabilă 
Parlamentului European și nu are niciun efect asupra acestuia. 

 
 
ARTICOLUL II.8 - CONFLICTE DE INTERESE ȘI CONFLICTE DE INTERESE 
PROFESIONALE 
 
1. Contractantul ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație care poate 

compromite executarea imparțială și obiectivă a contractului. Un conflict de interese poate 
apărea, în special, ca urmare a unui interes economic, a unei afinități politice sau 
naționale, a unor legături de rudenie sau afective sau a oricăror altor relații sau interese 
comune. În special, poate da naștere unui conflict de interese situația descrisă la articolul 
141 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar. Un conflict de interese profesionale 
este situația în care activitățile profesionale anterioare sau curente ale contractantului îi 
afectează capacitatea de a executa contractul la un standard de calitate adecvat (punctul 
20.6 din anexa I la Regulamentul financiar). Orice suspiciune de conflict de interese sau 
de conflict de interese profesionale care ar putea apărea în perioada executării 
contractului trebuie notificată Parlamentului European în scris și fără întârziere. În cazul 
unui astfel de conflict, contractantul ia de îndată toate măsurile necesare pentru 
soluționarea acestuia. 
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2. Parlamentul European își rezervă dreptul de a verifica dacă aceste măsuri sunt adecvate 
și de a solicita, după caz, luarea unor măsuri suplimentare, într -un termen pe care îl 
stabilește în acest scop. 

 
3. Contractantul se asigură că personalul său, consiliul de administrație și conducerea nu se 

află într-o situație susceptibilă de a crea un conflict de interese. Contractantul înlocuiește, 
de îndată și fără a solicita nicio despăgubire din partea Parlamentului European, orice 
membru al personalului său expus unei astfel de situații.  

 
4. Contractantul declară: 
 

 că nu a făcut și că se angajează să nu facă nicio ofertă, de orice natură, din care ar 
putea rezulta un avantaj în cadrul contractului; 

 

 că nu a acordat și nu va acorda, nu a urmărit și nu va urmări, nu a încercat și nu va 
încerca să obțină și nu a acceptat și nu va accepta vreun avantaj, financiar sau în 
natură, în favoarea sau din partea oricărei persoane, atunci când un astfel de avantaj 
constituie o practică ilegală sau implică, direct sau indirect, un act de corupție, în 
măsura în care acesta este o gratificație sau o recompensă legată de executarea 
contractului. 

 
5. Contractantul transmite în scris toate obligațiile care decurg din prezentul articol 

personalului său, consiliului de administrație și conducerii, precum și terților implicați în 
executarea contractului. O copie a instrucțiunilor date și a angajamentelor luate în acest 
sens se trimite Parlamentului European, la cererea acestuia. 

 
 
ARTICOLUL II.9 – DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ  
 
1. Definiții  
 
„Creator”: înseamnă orice persoană fizică ce contribuie la producerea rezultatului. 
 
„Material preexistent”: înseamnă orice material, document, tehnologie sau know-how care 
există înainte ca contractantul să îl folosească pentru producerea unui rezultat în contextul 
executării prezentului contract;  
 
„Drept preexistent”: înseamnă orice drept de proprietate industrială sau intelectuală asupra 
materialului preexistent; poate consta în dreptul de proprietate, dreptul de licență și/sau dreptul 
de utilizare care aparține contractantului, creatorului, autorității contractante sau oricărei alte 
terțe părți;  
„Rezultat”: înseamnă orice realizare preconizată în executarea prezentului contract, 
indiferent de forma sau natura sa, care este livrată autorității contractante și face obiectul 
recepției parțiale sau finale de către autoritatea contractantă. Un rezultat poate fi definit, de 
asemenea, în contextul prezentului contract ca produs de livrat. Pe lângă materialele produse 
de contractant sau la cererea sa, un rezultat poate include materiale preexistente.  
 
2. Dreptul de proprietate asupra rezultatelor și drepturile exclusive  
 
Uniunea dobândește în mod irevocabil proprietatea la nivel mondial asupra rezultatelor și 
asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în temeiul contractului. Drepturile de 
proprietate intelectuală dobândite astfel includ orice drepturi, cum ar fi drepturile de autor și 
alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, asupra tuturor rezultatelor și asupra 
tuturor soluțiilor tehnologice și informațiilor create sau produse de contractant sau de 
subcontractantul său în cursul executării contractului. Autoritatea contractantă poate să 
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exploateze și să utilizeze drepturile dobândite conform dispozițiilor prezentului contract. 
Uniunea dobândește toate drepturile din momentul în care autoritatea contractantă acceptă 
rezultatele livrate de către contractant. Se consideră că o astfel de livrare și acceptare 
constituie o cesionare efectivă a drepturilor de la contractant către Uniune.  
 
Prețul include orice taxă care trebuie plătită contractantului în legătură cu dobândirea de către 
Uniune a proprietății asupra drepturilor, inclusiv pentru toate formele de exploatare și de 
utilizare a rezultatelor. 
 
3. Acordarea de licențe pentru drepturile asupra materialelor preexistente  
 
Uniunea nu dobândește dreptul de proprietate asupra drepturilor preexistente în temeiul 
prezentului contract. 
 
Drepturile preexistente fac obiectul unei licențe scutite de redevențe, neexclusive și irevocabile 
acordate de contractant Uniunii, care poate utiliza materialele preexistente, inclusiv drepturile 
asociate, pentru toate modurile de exploatare prevăzute în prezentul contract. Toate drepturile 
preexistente fac obiectul unei licențe acordate Uniunii din momentul în care rezultatele sunt 
livrate și acceptate de către autoritatea contractantă.  
 
Licențele acordate Uniunii în temeiul prezentului contract pentru drepturile preexistente 
acoperă toate teritoriile din întreaga lume și sunt valabile pe perioada de protecție a drepturilor 
de proprietate intelectuală. 
 
Se consideră că prețul prevăzut în contract include și orice taxă care trebuie plătită 
contractantului în legătură cu acordarea licenței pentru drepturile preexistente Uniunii și/sau 
transferul către Uniune al drepturilor preexistente, inclusiv pentru toate formele de exploatare 
și utilizare a rezultatelor prevăzute în condițiile speciale, dacă este cazul. 
 
În cazul în care executarea contractului impune utilizarea de către contractant a materialelor 
preexistente care aparțin autorității contractante, autoritatea contractantă îi poate solicita 
contractantului să semneze un acord de licență corespunzător. O astfel de utilizare de către 
contractant nu implică niciun transfer de drepturi către contractant și se limitează la necesitățile 
prezentului contract. 
 
4. Drepturi exclusive  
 
Uniunea dobândește următoarele drepturi exclusive:  
 
(a) reproducerea: dreptul de a autoriza sau de a interzice direct sau indirect, temporar sau 

permanent, reproducerea rezultatelor prin orice mijloace (mecanice, digitale sau de alt fel) 
și sub orice formă, integral sau parțial;  

(b) comunicarea către public: dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice orice expunere, 
modalitate de execuție sau comunicare către public, prin fir sau fără fir, inclusiv punerea 
rezultatelor la dispoziția publicului astfel încât publicul să poată avea acces la ele în locul 
și momentul alese în mod individual; acest drept include, de asemenea, comunicarea și 
radiodifuzarea prin cablu sau prin satelit; 

(c) distribuirea: dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice orice formă de distribuire a 
rezultatelor sau a unor copii ale rezultatelor către public, prin vânzare sau prin alte 
mijloace; 

(d) închirierea: dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice închirierea sau împrumutarea 
rezultatelor sau a unor copii ale rezultatelor; 

(e) adaptarea: dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice orice modificare a rezultatelor;  
(f) traducerea: dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice orice traducere, adaptare, 

dispunere, creare de lucrări derivate pe baza rezultatelor, precum și orice altă 
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transformare a rezultatelor, cu condiția de a se respecta drepturile morale ale autorilor, 
după caz; 

(g) în cazul în care rezultatele constau din sau includ o bază de date: dreptul exclusiv de a 
autoriza sau de a interzice extragerea întregului conținut sau a unei părți substan țiale a 
conținutului bazei de date pe un alt suport, prin orice mijloc sau sub orice formă; precum 
și dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice reutilizarea întregului conținut sau a 
unei părți substanțiale a conținutului bazei de date prin distribuirea de copii, prin închiriere 
sau prin distribuirea online sau prin alte mijloace; 

(h) în cazul în care rezultatele constau din sau includ un element ce poate fi brevetat: dreptul 
de a-l înregistra ca brevet și de a exploata integral, în continuare, un astfe l de brevet; 

(i) în cazul în care rezultatele constau din sau includ un logo sau un element care ar putea fi 
înregistrat ca marcă: dreptul de a înregistra un astfel de logo sau element ca marcă și de 
a-l exploata și utiliza în continuare; 

(j) în cazul în care rezultatele constau din sau includ know-how: dreptul de a utiliza acest 
know-how în modul necesar pentru a utiliza pe deplin rezultatele prevăzute de prezentul 
contract, precum și dreptul de a-l pune la dispoziția contractanților sau a subcontractanților 
care acționează în numele autorității contractante, sub rezerva semnării de către aceștia 
a unor angajamente de confidențialitate adecvate, dacă este cazul;  

(k) în cazul în care rezultatele constau din documente: 
(i)  dreptul de a autoriza reutilizarea documentelor ; „reutilizare” înseamnă utilizarea 

documentelor de către persoane fizice sau juridice, în scopuri comerciale sau 
necomerciale, altele decât scopul inițial pentru care au fost elaborate documentele; 

(ii) dreptul de a stoca și de a arhiva rezultatele în conformitate cu normele de gestionare 
a documentelor aplicabile autorității contractante, inclusiv digitalizarea sau 
convertirea formatului pentru conservare sau noi utilizări;  

(l) în cazul în care rezultatele constau din sau încorporează programe informatice, inclusiv 
un cod sursă sau un cod-obiect și, dacă este cazul, documentație, manuale și materiale 
de pregătire, pe lângă celelalte drepturi menționate în prezentul articol:  
(i) drepturile utilizatorilor finali, pentru toate utilizările de către Uniune sau de către 

subcontractanți care acționează în numele acesteia, care rezultă din prezentul 
contract și din intenția părților; 

(ii) dreptul de a decompila sau descompune programul informatic; 
(m) drepturile de a le acorda unor terți licențe sau sublicențe, în cazul drepturilor preexistente 

care fac obiectul unei licențe, pentru oricare dintre drepturile exclusive sau modurile de 
exploatare prevăzute în prezentul contract;  

(n) în măsura în care contractantul poate invoca dreptur i morale, dreptul autorității 
contractante, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul contract, de a 
publica rezultatele cu sau fără menționarea numelui (numelor) creatorului (creatorilor), 
precum și dreptul de a decide când și dacă rezultatele pot fi divulgate și publicate. 

 
Contractantul garantează că drepturile exclusive și modurile de exploatare pot fi exercitate de 
Uniune cu privire la toate elementele rezultatelor, fie că sunt create de contractant, fie că sunt 
alcătuite din materiale preexistente. 
 
Dacă în rezultate sunt incluse materiale preexistente din inițiativa contractantului, autoritatea 
contractantă poate accepta restricții rezonabile care afectează lista de mai sus, cu condiția ca 
respectivele materiale să fie ușor de identificat și de separat de restul, ca acestea să nu 
corespundă unor elemente substanțiale ale rezultatelor, și ca, dacă este necesar, să existe 
soluții de înlocuire satisfăcătoare, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă. În 
acest caz, contractantul va trebui să informeze clar autoritatea contractantă înainte de a face 
o astfel de alegere, iar autoritatea contractantă are dreptul să refuze acest lucru. 
 
5. Identificarea drepturilor preexistente  
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Atunci când livrează rezultatele, contractantul trebuie să garanteze că, pentru orice utilizare 
pe care autoritatea contractantă ar putea-o avea în vedere în limitele stabilite în prezentul 
contract, rezultatele și materialele preexistente încorporate în rezultate nu pot face obiectul 
unor revendicări din partea creatorilor sau a oricărui terț și că au fost obținute toate drepturile 
preexistente necesare sau o licență pentru acestea.  
 
În acest scop, contractantul trebuie să întocmească o listă cu toate drepturile preexistente 
asupra rezultatelor prezentului contract sau asupra unor părți ale acestora, care să includă 
identificarea proprietarilor drepturilor. În cazul în care nu există drepturi preexistente asupra 
rezultatelor, contractantul trebuie să furnizeze o declarație în acest sens. Contractantul trebuie 
să îi furnizeze autorității contractante această listă sau declarație cel târziu odată cu factura 
pentru plata soldului.  
 
6. Dovada acordării drepturilor preexistente  
 
La cererea autorității contractante, contractantul trebuie să furnizeze dovezi că deține dreptul 
de proprietate sau dreptul de a utiliza toate drepturile preexistente enumerate în listă, cu 
excepția drepturilor deținute de Uniune sau pentru care aceasta are licență. Autoritatea 
contractantă poate solicita aceste dovezi chiar și după încheierea prezentului contract.  
 
Aceste dovezi se pot referi, de exemplu, la drepturi asupra unor părți din alte documente, 
imagini, grafice, sunete, muzică, tabele, date, programe informatice, invenții tehnice, know-
how, instrumente de dezvoltare în domeniul tehnologiei informației, rutine, subrutine și alte 
programe („tehnologii de bază”), concepte, desene, instalații sau opere de artă, date, surse 
sau materiale de referință sau orice alte element de origine externă. 
 
Dovezile trebuie să includă, după caz:  
 

(a) denumirea și numărul versiunii produsului informatic;  
(b) identificarea completă a operei și a autorului, compozitorului, muzicianului, 

programatorului, creatorului, traducătorului, persoanei care a introdus datele, 
graficianului, redactorului, editorului, fotografului, producătorului acesteia;  

(c) o copie a licenței de utilizare a produsului sau a acordului prin care i se acordă 
contractantului drepturile corespunzătoare sau referința acestei licențe;  

(d) o copie a acordului sau un extras din contractul de muncă prin care i se acordă 
contractantului drepturile corespunzătoare în cazul în care unele elemente ale 
rezultatelor au fost create de personalul acestuia;  

(e) textul notificării de declinare a răspunderii, dacă este cazul. 
 

Furnizarea dovezilor nu eliberează contractantul de responsabilitățile care îi revin în cazul în 
care se constată că nu deține drepturile necesare, indiferent de momentul în care este 
dezvăluit acest fapt și de persoana care îl dezvăluie.  
 
Contractantul garantează, de asemenea, că deține drepturile sau competențele 
corespunzătoare pentru efectuarea transferului și că a plătit sau a verificat faptul că au fost 
plătite toate taxele aferente rezultatelor finale, inclusiv taxele datorate societăților de gestiune 
colectivă. 
 
7. Citarea operelor în cadrul rezultatului 
 
Contractantul trebuie să indice în mod clar în rezultat toate citatele din textele existente. 
Referința completă ar trebui să includă, după caz, numele autorului, titlul operei, data și locul 
publicării, data creării, adresa publicării pe internet, numărul, volumul și alte informații care 
permit identificarea cu ușurință a originii.  
 



 

 17/27  

8. Drepturile morale ale creatorilor 
 
Prin livrarea rezultatelor, contractantul garantează că creatorii nu vor formula obiecții pe baza 
drepturilor lor morale în temeiul dreptului de autor cu privire la următoarele:  
 

a) menționarea sau nemenționarea numelui lor atunci când rezultatele sunt prezentate 
publicului;  

b) divulgarea sau nedivulgarea rezultatelor după ce au fost livrate în forma lor finală 
autorității contractante;  

c) adaptarea rezultatelor, cu condiția ca acest lucru să se realizeze într-un mod care nu 
aduce atingere onoarei sau reputației creatorului.  

 
În cazul în care ar putea exista drepturi morale asupra unor părți ale rezultatelor protejate prin 
dreptul de autor, contractantul trebuie să obțină consimțământul creatorilor referitor la 
acordarea sau la renunțarea la drepturile morale corespunzătoare în con formitate cu 
dispozițiile legale aplicabile și să fie pregătit să furnizeze documente justificative, la cerere.  
 
9. Drepturile de imagine și înregistrările sonore  
 
Dacă într-un rezultat apar persoane fizice sau dacă vocea lor sau orice alt element de natură 
privată este înregistrat în mod recognoscibil, contractantul trebuie să obțină din partea 
persoanelor respective (sau, în cazul minorilor, a persoanelor care exercită autoritatea 
parentală) o declarație prin care își dau acordul pentru utilizarea descrisă a imaginii lor, a vocii 
lor sau a elementului de natură privată și, la cerere, să îi prezinte autorității contractante o 
copie a acordului. Contractantul trebuie să ia măsurile necesare pentru a obține acest 
consimțământ, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.  
 
10. Aviz privind drepturile de autor pentru drepturile preexistente 
 
În cazul în care contractantul păstrează drepturile preexistente asupra unor elemente ale 
rezultatelor, acest lucru trebuie menționat atunci când rezultatul este utilizat conform articolului 
I.15 alineatul (1) prin următorul text de declinare a răspunderii: „© — anul — Uniunea 
Europeană. Toate drepturile rezervate. Anumite părți fac obiectul unei licențe acordate UE în 
anumite condiții”. Se poate utiliza orice altă mențiune echivalentă de declinare a răspunderii 
considerată adecvată de autoritatea contractantă sau stabilită de comun acord de către părți, 
de la caz la caz. Acest lucru nu se aplică în cazul în care introducerea unei astfel de mențiuni 
ar fi imposibilă, în special din motive practice. 
 
11. Vizibilitatea finanțării Uniunii și declinarea răspunderii  
 
Atunci când utilizează rezultatele, contractantul trebuie să declare că acestea au fost obținute 
în cadrul unui contract cu Uniunea și că opiniile expr imate aparțin doar contractantului și nu 
reprezintă poziția oficială a autorității contractante. Autoritatea contractantă poate renunța la 
această obligație în scris sau poate să impună textul clauzei de declinare a răspunderii.  
 
 
ARTICOLUL II.10 – CONFIDENȚIALITATE ȘI DISCREȚIE 
 
1. Cu excepția cazului în care Parlamentul European acordă o autorizație scrisă prealabilă, 

contractantul este obligat să păstreze, față de orice persoană neautorizată, 
confidențialitatea faptelor, informațiilor, cunoștințelor,  documentelor sau a altor elemente 
pe care Parlamentul European i le-a indicat drept confidențiale. Contractantul este obligat 
să respecte acest angajament și după îndeplinirea sarcinilor. Această obligație rămâne 
valabilă pentru fiecare informație până când acestea vor fi divulgate în mod legal.  
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2. Contractantul impune tuturor agenților și angajaților săi, precum și eventualilor 
colaboratori, subcontractanți și cesionari obligația de confidențialitate.  

 
3. Contractantul se angajează, în numele său și al personalului său, să nu folosească în alt 

scop decât pentru executarea contractului și să nu divulge unor terți fapte, informații, 
cunoștințe, documente sau alte elemente care i-au fost comunicate sau de care a luat 
cunoștință pe parcursul executării contractului și nici rezultatele serviciilor sale, fără 
autorizația scrisă prealabilă a Parlamentului European. Aceste obligații rămân valabile și 
după executarea prezentului contract. 

 
4. Prezentul articol nu aduce atingere eventualelor obligații ale contractantului care decurg 

din reglementările aplicabile sau sunt impuse de instanțele judiciare sau de autoritățile 
competente. 

 
ARTICOLUL II.11 – PROTECȚIA DATELOR 
 
1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Parlamentul European în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 
octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și 
privind libera circulație a acestor date (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).  

 
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către contractant în numele Parlamentului 
European se face, de asemenea, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725, 
contractantul respectând toate obligațiile ce decurg din acesta. Contractantul și 
subcontractanții săi care efectuează activități de prelucrare în numele Parlamentului 
European sunt „persoane împuternicite de operator” în sensul articolului 3 punctul 12 din 
regulamentul menționat. 

 
Orice altă formă de prelucrare a datelor cu caracter personal de către contractant în 
cadrul executării prezentului contract se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). Fără a aduce atingere altor 
cazuri prevăzute în regulamentul menționat, se autorizează prelucrarea datelor cu 
caracter personal în contextul prezentului contract numai dacă acest lucru este necesar 
pentru executarea contractului.  

 
2. Următoarele alineate se aplică prelucrării de către contractant în numele Parlamentului 

European a datelor cu caracter personal în măsura în care prezentul contract prevede 
această prelucrare. 

 
3. Serverele și alte echipamente de prelucrare a datelor utilizate în cadrul executării 

prezentului contract trebuie să fie amplasate și accesibile exclusiv de pe teritoriul vizat 
de domeniul geografic de aplicare al Regulamentului (UE) 2018/1725 sau pe teritoriul 
unei țări terțe cu privire la care Comisia a decis, în conformitate cu articolul 45 din 
Regulamentul (UE) 2016/679, că asigură un nivel adecvat de protecție pe întregul său 
teritoriu, pe o parte a acestuia sau în unul sau mai multe sectoare precise. În lipsa unei 
astfel de decizii, amplasarea serverelor sau a altor echipamente de prelucrare a datelor 
pe teritoriul unei țări terțe este posibilă numai în condițiile prevăzute la articolele 48 și 50 
din Regulamentul (UE) 2018/1725.  

 
4. Contractantul poate acționa numai în baza unor instrucțiuni documentate din partea 

operatorului menționat la articolul I.13 alineatul (1), inclusiv în ceea ce privește transferul 
datelor cu caracter personal într-o țară terță sau unei organizații internaționale, cu 
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excepția cazului în care are obligația de a face acest lucru în temeiul legislației Uniunii 
sau al legislației unui stat membru aplicabile persoanei împuternicite de operator. În 
aceste cazuri, persoana împuternicită de operator informează operatorul cu privire la 
această cerință juridică înainte de a prelucra datele, cu excepția cazului în care legislația 
respectivă interzice o astfel de informare din motive temeinice de interes public. 

 
Contractantul aduce la cunoștința operatorului încălcările pertinente legate de datele cu 
caracter personal fără întârzieri nejustificate și nu mai târziu de 48 de ore din momentul 
în care contractantul a luat cunoștință de încălcare. În astfel de cazuri, contractantul îi 
transmite operatorului cel puțin următoarele informații: 
 
a) caracterul încălcării legate de datele personale, incluzând, dacă este posibil, 
categoriile și numărul aproximativ al persoanelor vizate, precum și categoriile și numărul  
aproximativ al înregistrărilor de date personale vizate; 
 
b) posibilele consecințe ale încălcării; 
 
c) măsurile luate sau cele propuse pentru soluționarea încălcării, inclusiv, dacă este 
cazul, măsurile luate pentru atenuarea posibilelor efecte negative.  

 
Persoana împuternicită de operator informează imediat operatorul în cazul în care 
consideră că o instrucțiune încalcă acest regulament sau alte dispoziții de la nivelul 
Uniunii sau de la nivelul statelor membre privind protecția datelor.  

 
5. Contractantul garantează că toate contractele pe care le încheie cu subcontractanții săi 

în vederea efectuării activităților de prelucrare în numele Parlamentului European prevăd 
aceleași obligații în materie de protecție a datelor ca cele din prezentul contract. 
Contractantul îi transmite Parlamentului European o copie a acestor contracte.  

 
6. Contractantul:  
 
a) garantează că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s -au 

angajat să respecte confidențialitatea sau fac obiectul unei obligații legale 
corespunzătoare de confidențialitate și le acordă acces la datele cu caracter personal 
numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru executarea, gestionarea 
și monitorizarea prezentului contract;  

 
b) în funcție de caracterul prelucrării, acordă asistență operatorului prin măsuri tehnice și 

organizatorice corespunzătoare, în măsura posibilului, în vederea îndeplinirii de către 
operator a obligației sale de a răspunde cererilor de exercitare a drepturilor persoanelor 
vizate de date; 

 
c) acordă asistență operatorului în asigurarea respectării obligațiilor prevăzute de legislația 

Uniunii, în special de articolele 14-25 și 33-41 din Regulamentul (UE) 2018/1725, având 
în vedere caracterul prelucrării și informațiile de care dispune contractantul;  

 
d) la alegerea operatorului, șterge sau restituie operatorului, într -un format structurat, utilizat 

în mod obișnuit și care să poată fi citit automat, toate datele cu caracter personal după 
încheierea prestării serviciilor legate de prelucrare și șterge copiile existente, cu excepția 
cazului în care legislația Uniunii sau a statelor membre impune păstrarea datelor cu 
caracter personal;  

 
e) pune la dispoziția operatorului toate informațiile necesare pentru a demonstra 

îndeplinirea obligațiilor prevăzute la prezentul articol, îndeosebi în ceea ce privește 
măsurile pe care le-a adoptat, și permite și contribuie la realizarea de audituri, inclusiv 
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de inspecții efectuate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, de operator 
sau de un alt auditor mandatat de operator. 

 
7. Contractantul pune în practică măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare prin 

care asigură un nivel al securității ce corespunde riscului, inclusiv, printre altele și după 
caz: 

 
a) pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;  
 
b) capacitatea de a asigura în permanență confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și 
reziliența sistemelor și serviciilor de prelucrare;  
 
c) capacitatea de a restabili în timp util disponibilitatea datelor cu caracter personal și 

accesul la acestea în cazul unui incident fizic sau tehnic;  
 
d) un proces pentru testarea, examinarea și evaluarea periodică a eficacității măsurilor 

tehnice și organizatorice prin care se asigură securitatea prelucrării;  
 
e) măsurile luate pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, 

pierderii, modificării, divulgării neautorizate sau accesării neautorizate, în mod accidental 
sau nelegitim, a datelor cu caracter personal transmise, păstrate sau prelucrate în alte 
feluri. 

 
8. Contractantul întreprinde măsuri pentru a garanta că orice persoană fizică aflată sub 

autoritatea sa care are acces la datele cu caracter personal nu le prelucrează decât în 
baza unor instrucțiuni transmise de operator, cu excepția cazului în  care persoana în 
cauză este obligată să facă acest lucru în temeiul legislației Uniunii.  

 
9. Contractantul informează fără întârziere operatorul cu privire la orice cerere cu efect 

juridic privind divulgarea datelor cu caracter personal prelucrate în numele operatorului, 
care este depusă de o autoritate publică de la nivel național, inclusiv de o autoritate dintr-
o țară terță.  

 
10 Parlamentul European își rezervă dreptul de a verifica respectarea de către contractant 

a obligațiilor și punerea în aplicare de către acesta a măsurilor prevăzute la prezentul 
articol. 

 
ARTICOLUL II.12 – INTERDICȚIA DE A UTILIZA IMAGINEA PARLAMENTULUI 
EUROPEAN 
 
1. Contractantul nu poate utiliza fotografiile realizate în exteriorul sau în interiorul clădirilor 

Parlamentului European în scopuri publicitare sau comerciale, fără autorizația scrisă 
prealabilă a Parlamentului European. 

 
2. Autorizația Parlamentului European menționată la punctul 1 poate fi supusă unor condiții 

speciale și poate fi limitată la un interval de timp determinat.  
 
 
ARTICOLUL II.13 – UTILIZAREA, DIFUZAREA ȘI PUBLICAREA INFORMAȚIILOR 
 
1. Contractantul autorizează Parlamentul European să prelucreze, să utilizeze, să difuzeze 

și să publice, în orice scop, prin orice mijloace și pe orice suport, datele care figurează în 
contract sau au legătură cu acesta, în special identitatea contractantului, obiectul și durata 
contractului, suma plătită și rapoartele. În cazul datelor cu caracter personal, se aplică 
dispozițiile prevăzute în acest sens în Condițiile speciale.  
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2. Orice difuzare sau publicare de către contractant a informațiilor referitoare la contract 

necesită autorizația scrisă prealabilă a Parlamentului European. Parlamentul European 
poate, în cadrul unei astfel de autorizații, să îi impună contractantului să menționeze suma 
plătită de către Uniunea Europeană sau să impună alte condiții pentru emiterea acesteia. 
În orice caz, informațiile publicate sau difuzate vor preciza faptul că punctele de vedere 
exprimate reflectă exclusiv opinia contractantului și nu constituie o luare de poziție oficială 
a Parlamentului European.  

 
3. Utilizarea informațiilor obținute de către contractant în timpul executării contractului în alte 

scopuri decât pentru executarea acestuia este interzisă, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European și-a dat, în mod expres și în scris, autorizația prealabilă în acest 
sens. 
 

4. Se consideră că toate informațiile și documentele transmise contractantului sau 
subcontractanților în legătură cu executarea prezentului contract, precum și toate 
rezultatele obținute în urma executării contractului fac obiectul Protocolului (nr. 7) privind 
privilegiile și imunitățile Uniunii Europene în ceea ce privește inviolabilitatea arhivelor. 
Acest principiu se aplică, de asemenea, tuturor datelor prelucrate în numele ope ratorului, 
precum și serverelor și altor echipamente de prelucrare a datelor menționate la articolul 
II.11 alineatul (3). 
 
În cazul în care autoritățile naționale sau părți terțe solicită să obțină acces la aceste 
informații, documente, rezultate, date, servere sau echipamente, contractantul și 
subcontractanții refuză accesul, îi recomandă părții solicitante să contacteze Parlamentul 
European și informează Parlamentul cu privire la această solicitare. 

 
 
ARTICOLUL II.14 – PUNEREA LA DISPOZIȚIE A ECHIPAMENTELOR ȘI SERVICIILOR 
CARE APARȚIN PARLAMENTULUI EUROPEAN 
 
1. Utilizarea echipamentelor telefonice, informatice și de birou și/sau a altor servicii puse la 

dispoziția contractantului și a personalului său, în sensul definiției din caietul de sarcini, 
este rezervată strict unor scopuri profesionale.   

 
2. Parlamentul European își rezervă dreptul, cu respectarea normelor aplicabile în special în 

materie de protecție a vieții private și a secretului profesional, să controleze în orice 
moment utilizarea echipamentelor și/sau a serviciilor sale de către contractant sau de 
către personalul acestuia. Contractantul se angajează să își informeze personalul în scris 
despre acest drept al Parlamentului European. 

 
3. În cazul unor utilizări în alte scopuri decât cele profesionale sau în cazul unei utilizări 

abuzive, contractantul va fi avertizat. Dacă situația persistă, se retrag echipamentele 
și/sau se blochează accesul la servicii. În cazul în care consideră că este vorba despre o 
problemă gravă, Parlamentul European poate să retragă echipamentele respective și/sau 
să blocheze accesul la serviciile respective, fără un avertisment prealabil.  

 
4. Răspunderea contractantului în caz de daune cauzate de utilizarea menționată la alineatul 

precedent este reglementată de articolele I.10 și II.2. Parlamentul European poate să 
aplice măsurile prevăzute la articolul I.10 alineatul (1) pentru acoperirea adecvată a 
prejudiciilor suferite. 

 
 
ARTICOLUL II. 15 – DEȚINEREA DE CĂTRE CONTRACTANT A MATERIALELOR, 
COMPONENTELOR, APARATELOR, DESENELOR, EȘANTIOANELOR, BUNURILOR, 
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MODELELOR, ȘABLOANELOR, CALIBRELOR ȘI PROGRAMELOR INFORMATICE CARE 
APARȚIN PARLAMENTULUI EUROPEAN 
 
1. Contractantul răspunde pentru pierderea sau deteriorarea materialelor, componentelor, 

aparatelor, desenelor, eșantioanelor, bunurilor, modelelor, șabloanelor, calibrelor și 
programelor informatice care aparțin Parlamentului European și care se află în posesia sa 
în vederea executării contractului, indiferent dacă acestea i-au fost puse la dispoziție în 
acest scop de către Parlamentul European sau dacă le-a achiziționat el însuși în numele 
Parlamentului European.  

 
2. Repararea unei pierderi sau deteriorări menționate la alineatul (1) se face, în conformitate 

cu opțiunea exprimată de Parlamentul European după consultarea contractantului, fie în 
natură (prin înlocuire sau readucerea în stare de funcționare), fie prin despăgubire la prețul 
de înlocuire de la data pierderii sau a deteriorării, majorat, dacă este cazul, cu taxele 
vamale și impozitele indirecte aplicate acestui preț de către autoritățile naționale.  

 
3. Atunci când bunurile menționate la alineatul (1) fac obiectul amortizării, se ține cont numai 

de valoarea lor reziduală. 
 
 
ARTICOLUL II.16 – SITUAȚIILE DE FORȚĂ MAJORĂ 
 
1. Prin forță majoră se înțelege orice situație sau eveniment neprevăzut și excepțional, 

independent de voința părților contractante și neimputabil vreunei erori sau neglijențe din 
partea uneia dintre ele, care împiedică una dintre părți să își îndeplinească una sau mai 
multe dintre obligațiile contractuale și care nu a putut fi evitat în pofida diligențelor 
întreprinse. Defectele echipamentelor ori ale materialelor sau întârzierile în punerea lor la 
dispoziție, conflictele de muncă, grevele, neexecutarea de către un subcontractant și 
problemele financiare nu pot fi invocate drept cazuri de forță majoră dacă nu sunt 
consecința directă a unui caz stabilit de forță majoră. 

 
2. În cazul în care oricare dintre părți se confruntă cu un caz de forță majoră, aceasta 

informează imediat cu privire la acest lucru cealaltă parte prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire sau printr-un mijloc echivalent, precizând natura, durata probabilă 
și efectele previzibile ale cazului de forță majoră. 

 
3. Niciuna dintre părți nu este considerată responsabilă pentru nerespectarea sau încălcarea 

obligațiilor sale contractuale, în cazul în care nu a putut să le îndeplinească din cauza unui 
caz de forță majoră. În situația în care, din cauza unui caz de forță majoră, contractantul 
se află în imposibilitatea de a executa sarcinile care i-au fost atribuite, acesta nu are 
dreptul la niciun fel de remunerație sau despăgubire. În situația unei executări parțiale, 
contractantul este remunerat în mod proporțional. Prezentele dispoziții nu afectează 
dreptul contractantului de a obține rambursarea cheltuielilor sale de călătorie și de ședere, 
precum și a cheltuielilor suportate de acesta pentru transportul echipamentului necesar 
executării contractului.   

 
4. Părțile iau toate măsurile necesare pentru a reduce la minimum eventualele daune. 
 
 
ARTICOLUL II.17 – REZILIEREA CONTRACTULUI DE CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN 
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1. Parlamentul European poate rezilia de drept prezentul contract, parțial sau integral, fără 
intervenție judiciară și fără despăgubiri, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, în următoarele cazuri: 

 
(a) contractantul sau orice persoană care își asumă răspunderea nelimitată pentru 

pasivele contractantului este într-una dintre situațiile prevăzute la articolul 136 
alineatul (1) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar; 

 
(b) contractantul sau orice persoană în sensul articolului 136 alineatul (4) literele (a) și 

(c) din Regulamentul financiar este într-una dintre situațiile prevăzute la articolul 136 
alineatul (1) literele (c)-(h) sau la articolul 136 alineatul (2) din Regulamentul 
financiar; 

 
(c) contractantul nu își îndeplinește obligațiile aplicabile prevăzute în legislația din 

domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul 
național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale din domeniul 
social, al mediului și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24/UE;  

 
(d) contractantul se află într-o situație care ar putea constitui un conflict de interese sau 

un conflict de interese profesionale, în sensul articolului II.8; 
 
(e) contractantul a făcut declarații false în informațiile care trebuie prezentate pentru a 

participa la procedură sau nu a prezentat respectivele informații;  
 
f) o modificare a situației juridice, financiare, tehnice sau organizaționale a 

contractantului ar putea, în opinia Parlamentului European, să afecteze în mod 
considerabil executarea contractului; 

 
g) contractantul nu reușește, din vină proprie, să obțină o autorizație sau un permis 

necesar executării contractului; 
 
h) în urma unei notificări în care se indică în ce fel au fost încălcate obligațiile 

contractuale, prin care Parlamentul European constată că executarea nu este 
conformă cu dispozițiile contractului, cu caietul de sarcini și toate anexele sale sau 
cu oferta contractantului, notificare adresată contractantului prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire și rămasă parțial sau integral fără rezultat în 
termen de 15 zile calendaristice de la trimiterea sa; 

 
i) contractantului i-a fost aplicată o sancțiune în conformitate cu articolul 138 din 

Regulamentul financiar; 
 
j) după atribuirea contractului se constată erori majore, nereguli, acte de corupție sau 

fraude privind procedura de atribuire sau privind executarea contractului. În situația 
în care erorile, neregulile, actele de corupție sau fraudele îi sunt imputabile 
contractantului, Parlamentul European poate refuza efectuarea plății, poate 
recupera sumele deja plătite sau poate rezilia toate contractele încheiate cu 
contractantul respectiv, proporțional cu gravitatea erorilor, a neregulilor, a actelor de 
corupție sau a fraudelor respective; 

 
k) intervin schimbări considerabile ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea 

Europeană, care pun sub semnul întrebării principiile pe care s-au bazat părțile în 
constituirea contractului, astfel încât nu mai este rezonabil ca Parlamentul European 
să continue executarea contractului sau continuarea acestuia ar contraveni 
obligațiilor legale ale Parlamentului. 
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2. În caz de forță majoră, adus la cunoștință în conformitate cu articolul II.16, oricare dintre 
părți poate rezilia contractul în vigoare dacă executarea acestuia nu poate fi asigurată într-
o perioadă echivalentă cu cel puțin o cincime din perioada prevăzută în Condițiile speciale. 

 
3. Anterior oricărei rezilieri în conformitate cu alineatul (1) litera (i), contractantul își poate 

prezenta observațiile în termen de maximum 15 zile calendaristice începând cu data la 
care a fost expediată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, notificarea 
menționată anterior. 

 
4. Rezilierea intră în vigoare la data primirii scrisorii recomandate cu confirmare de primire 

prin care se reziliază contractul sau de la orice altă dată menționată în scrisoarea de 
reziliere. 

 
5. Efectele rezilierii: 
 

a) În cazul în care Parlamentul European reziliază contractul în conformitate cu prezentul 
articol și fără a aduce atingere celorlalte dispoziții ale contractului, contractantul 
renunță la orice pretenție de despăgubire pentru daunele directe sau indirecte , inclusiv 
pentru pierderea beneficiului preconizat, ca urmare a nefinalizării serviciilor. Imediat 
după primirea scrisorii de reziliere a contractului, contractantul ia toate măsurile 
necesare pentru a reduce la minimum costurile, pentru a evita producerea de daune și 
pentru a-și anula sau reduce angajamentele. Contractantul redactează documentele 
cerute în Condițiile speciale privind sarcinile executate până la data intrării în vigoare 
a rezilierii, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la această dată. 
 

b) Parlamentul European poate pretinde despăgubiri pentru pierderile, daunele directe 
sau indirecte și/sau prejudiciile suferite și poate recupera orice sumă plătită 
contractantului în cadrul contractului. 
 

c) După reziliere, Parlamentul European poate recurge la executarea contractului prin 
înlocuire, angajând orice alt contractant pentru finalizarea serviciilor. Parlamentul are 
dreptul să impună executarea prin înlocuire, după ce îi comunică acest lucru 
contractantului în scris, chiar dacă nu reziliază contractul, pentru a asigura buna 
execuție a serviciilor prevăzute în contract. În acest caz, Parlamentul European are 
dreptul de a-i solicita contractantului rambursarea tuturor cheltuielilor suplimentare 
generate de finalizarea serviciilor respective, fără a aduce atingere oricăror altor 
drepturi sau garanții prevăzute în favoarea Parlamentului European în prezentul 
contract. 
 

d) După reziliere, Parlamentul poate impune sancțiuni administrative și financiare în 
condițiile prevăzute la articolele 136-141 din Regulamentul financiar. 

 
 
ARTICOLUL II.18 - CONTESTAȚII, EXPERTIZE 
 
1. În situația unui diferend care necesită verificări cu caracter material sau tehnic, partea 

cea mai diligentă poate recurge la efectuarea unei expertize înaintea oricărei proceduri 
judiciare. În acest scop, această parte trimite celeilalte părți o înștiințare scrisă privind 
obiectul diferendului și îi propune numele unui expert.  

 
2. Cealaltă parte trebuie să precizeze, în termen de 15 zile calendaristice, dacă acceptă 

sau nu acest expert, iar în caz de refuz, să facă o contrapropunere, la care trebuie să 
primească răspuns în termen de 15 zile calendaristice de la data notificării sale. Acest 
schimb de corespondență se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
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3. Dacă cele două părți nu reușesc să ajungă la un consens, partea cea mai diligentă va 
înainta litigiul jurisdicției competente în temeiul articolului I.12 și îi va solicita acesteia, 
dacă este necesar, să desemneze un expert. 

 
 
ARTICOLUL II.19 – SANCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIARE 
 
1. Parlamentul European poate impune sancțiuni administrative sau financiare în 

următoarele cazuri: 
 
a) unui contractant care se află într-o situație de excludere prevăzută la articolul 136 din 

Regulamentul financiar;  
b) unui contractant care a fost găsit vinovat de declarații false în informațiile solicitate de 

Parlamentul European pentru participarea la procedura de achiziție publică sau care 
nu a prezentat respectivele informații. 

 
Cu toate acestea, Parlamentul European sau comitetul menționat la articolul 143 din 
Regulamentul financiar are întotdeauna obligația de a-i acorda mai întâi contractantului 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile. 
 

2. Sancțiunile administrative și financiare sunt proporționale cu importanța contractului, 
precum și cu gravitatea faptelor săvârșite și pot fi următoarele:  

 
a) excluderea contractantului de la contractele și granturile finanțate de la bugetul Uniunii 

Europene; și/sau 
b) plata unor sancțiuni financiare de către contractant în limita a 10  % din valoarea 

contractului respectiv și/sau 
c)  publicarea numelui contractantului, a situației de excludere și a duratei excluderii în 

conformitate cu articolul 140 alineatul (1) din Regulamentul financiar.  
 
 
ARTICOLUL II.20 – CONTROALE ȘI AUDITURI 
 
1. În temeiul articolului 257 din Regulamentul financiar, Curtea de Conturi Europeană este 

abilitată să verifice documentele deținute de persoanele fizice sau juridice care 
beneficiază de plăți de la bugetul Uniunii Europene, începând cu data semnării 
contractului și până la expirarea unei perioade de cinci ani de la data achitării soldului.  

 
2. Parlamentul European, un organism extern ales de acesta sau, în cazul prelucrării datelor 

cu caracter personal, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor au aceleași drepturi 
ca și Curtea de Conturi Europeană în ceea ce privește inspecțiile și controalele ce vizează 
respectarea dispozițiilor contractuale, începând de la data semnării contractului și până la 
expirarea unui termen de cinci ani de la data achităr ii soldului. 

 
3.  În afară de aceasta, Oficiul European de Luptă Antifraudă poate să efectueze controale și 

verificări la fața locului, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr.  2185/96 al 
Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate 
de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva 
fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2) și cu Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (JO L 248, 
18.9.2013, p. 1), începând de la data semnării contractului și până la expirarea unei 
perioade de cinci ani de la data achitării soldului. 
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4. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 și cu articolul 57 din Regulamentul 
financiar, pentru a asigura protecția intereselor financiare ale Uniunii, datele cu caracter 
personal menționate la articolul I.13 pot fi comunicate serviciilor de audit intern, Curții de 
Conturi Europene, comitetului înființat în temeiul articolului 143 din Regulamentul financiar 
sau Oficiului European de Luptă Antifraudă. 

 
 
ARTICOLUL II.21 – DISPOZIȚII SOCIALE ȘI PRIVIND MEDIUL 
 
1. Parlamentul European își rezervă dreptul de a efectua el însuși verificările și controalele 

necesare în raport cu contractantul pentru a se asigura de respectarea cerințelor de 
mediu, sociale și de muncă prevăzute la articolul I.7. Aceste verificări și controale pot fi 
efectuate, parțial sau integral, de către un organism extern împuternicit în mod 
corespunzător de Parlamentul European.  

 
2. Orice încălcare de către contractant a obligațiilor prevăzute, precum și orice refuz de a -i 

permite Parlamentului European sau unui organism împuternicit corespunzător să 
efectueze verificări îi conferă Parlamentului European dreptul de a rezilia prezentul 
contract. 

 
 
ARTICOLUL II.21a – DISPOZIȚII REFERITOARE LA SECURITATE 
 
1. În cadrul executării prezentului contract, contractantul se angajează să respecte normele 

naționale și interne de securitate și de siguranță aplicabile accesului în clădirile, în incintele 
și/sau la evenimentele Parlamentului European, precum și orice altă restricție similară 
aflată în vigoare și să asigure respectarea acestor norme și restricții de către orice 
persoană care acționează în numele său. Contractantul este conștient de faptul că 
respectarea acestor norme și restricții ar putea include, printre altele, obligația de a obține 
de la serviciile competente ale Parlamentului European și/sau de la autoritățile naționale 
o autorizare de securitate pentru el însuși și pentru orice persoană care acționează în 
numele său în cadrul executării contractului. 

 
2. Contractantul trebuie să coopereze cu serviciul de securitate competen t al Parlamentului 

European pentru a înlesni îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor acestuia. Această cooperare 
include, printre altele, obligația contractantului de a semnala imediat serviciului competent 
orice înlocuire a persoanelor care acționează în numele său în cadrul executării 
prezentului contract, precum și orice incident care ar putea compromite securitatea 
instituției. 

 
3. În cazul în care persoana care acționează în numele contractantului și care trebuie să 

pătrundă în clădirile, în incintele și/sau să aibă acces la evenimentele în curs ale 
Parlamentului European nu obține sau pierde acreditarea sau autorizarea de securitate, 
contractantul o înlocuiește fără întârziere. Orice altă încălcare a normelor de securitate și 
de siguranță aplicabile îi conferă Parlamentului European dreptul de a cere înlocuirea 
persoanei în cauză. Personalul de înlocuire trebuie să dispună de acreditările și (sau) 
autorizările de securitate necesare și să fie în măsură să continue executarea contractului 
în aceleași condiții contractuale. Contractantul răspunde pentru orice întârziere pe care 
înlocuirea personalului în conformitate cu prezentul articol ar putea-o determina în 
executarea sarcinilor care i-au fost încredințate. 

 
4. Orice încălcare de către contractant a obligațiilor privind securitatea și/sau orice refuz de 

a urma procedura de acreditare și/sau de autorizare de securitate îi permite Parlamentului 
European să rezilieze prezentul contract fără preaviz. 
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ARTICOLUL II.22 – MODIFICAREA CONTRACTULUI 
 
1. Orice modificare adusă prezentului contract și anexelor sale, inclusiv completările sau 

eliminările, face obiectul unui act adițional scris, încheiat în aceleași condiții ca și 
contractul. Nicio înțelegere exprimată verbal nu angajează părțile în acest sens.  

 
2. În cazul în care jurisdicția competentă constată că o dispoziție a prezentului contract nu 

este valabilă sau opozabilă, celelalte dispoziții ale contractului continuă să se aplice, iar 
părțile se angajează să înlocuiască dispoziția nevalabilă sau inopozabilă  cu o altă 
dispoziție, având efectul economic cel mai similar posibil cu cel al dispoziției înlocuite.  

 
3. Dacă Parlamentul European nu își exercită ori nu invocă vreunul dintre drepturile ce îi revin 

în temeiul oricărei dispoziții din prezentul contract, acest lucru nu înseamnă că Parlamentul 
European renunță la vreo dispoziție din prezentul contract. 

 
 
 
 
Întocmit la …............................................................. la data de …....................... ................... în 
două exemplare originale 
 
 
 
 
 
 Pentru contractant     Pentru Parlamentul European 
 
 

         
Susanne ALTENBERG 

        Șefă de cabinet 


