C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A.

DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI

Nr. ___ / _____ / __________

TAXE LOCALE SECTOR 6
Nr. 3550/30.06.2021

CONTRACT
Încheiat între:
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A., cu sediul în B-dul Dacia, nr. 140, sector 2, Bucureşti, cod poştal
020065, având statut juridic de companie naţională, tel. 021.2007.303, fax 021.2007.470, Cont
IBAN: RO 34 BRDE 410S V635 1667 4100 deschis la BRD, având Cod de Înregistrare Fiscală
RO427410, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/8636/1998 şi
reprezentată legal prin domnul Florin Valentin ŞTEFAN – Director General, în calitate de PRESTATOR
şi
DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 6, cu sediul în Bucureşti, Str.
Drumul Taberei nr. 18, sector 6, telefon 021.413.77.90, fax 021.413.77.89, Codul de Înregistrare
Fiscală 12380248, contul nr. RO09TREZ24A510103200130X Trezorerie Sector 6, reprezentată legal
prin domnul Alin Mihai VĂIDEANU – Director General, în calitate de BENEFICIAR.
Părţile, de comun acord, au stabilit următoarele:
2.
2.1.

OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie serviciul de încasare în numerar a impozitelor, taxelor,
amenzilor contravenţionale, majorărilor de întârziere şi a altor obligaţii de plată cu şi fără
debit datorate bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de la persoane fizice şi
persoane fizice autorizate, denumite în cele ce urmează „Contribuabili”

2.2.

Serviciile menţionate la art. 2.1. se vor efectua prin ghişeele subunităţilor poştale integrate în
reţeaua VPN (Virtual Private Network) din Municipiul Bucureşti, menţionate în Anexa 1, pe
baza programului software pus la dispoziţie în mod gratuit de către BENEFICIAR.

2.3.

Preţul

convenit

pentru

îndeplinirea

contractului,

plătibil

PRESTATORULUI

de

către

BENEFICIAR, este de 8.371 de lei (scutit de TVA). În situaţia în care valoarea totală a
serviciilor solicitate de Beneficiar depăşeşte valoarea de 8.371 lei (scutit de TVA), Beneficiarul,
la propria opţiune, va proceda la:
(i)

Solicitarea sistării prestării serviciilor în cadrul prezentului contract, cu notificarea în
scris a Prestatorului cu minim 5(cinci) zile lucrătoare înainte de data de la care va fi
sistată prestarea serviciilor, sau

(ii)

Achitarea contravalorii serviciilor suplimentare solicitate, cu aplicarea comisionului
prevăzut în prezentul contract.

3. DURATA CONTRACTULUI
3.1.

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de ambele părţi şi este valabil până la
data de 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii duratei prin semnarea unui Act Adiţional.

1

4. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI
4.1.

O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

4.1.1.

De a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara
acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

4.1.2.

De a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de
derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

4.2.

Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va
face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea
îndeplinirii contractului.

4.3.

O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:

4.3.1.

Informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la
cealaltă parte contractantă; sau

4.3.2.

Informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

4.3.3.

Partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

5. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
PRESTATORUL se obligă:
5.1.

Să încaseze în numerar, de la Contribuabili, impozitele, taxele, amenzile contravenţionale,
majorările de întârziere şi alte obligaţii de plată cu şi fără debit datorate bugetului local al
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, activitate care se va realiza informatizat prin ghişeele
subunităţilor poştale integrate în reţeaua VPN (Virtual Private Network) din Municipiul
Bucureşti, menţionate în Anexa 1.

5.2.

Să încaseze de la Contribuabili, în contul acestora, sumele datorate aşa cum rezultă din baza
de date pusă la dispoziţie de BENEFICIAR.

5.3.

Să elibereze plătitorului chitanţa emisă din sistemul informatic ca dovadă a sumelor încasate
de la Contribuabili.

5.4.

Să vireze în termen de z+2 zile lucrătoare (unde z reprezintă ziua de încasare) valoarea totală
a încasărilor efectuate prin subunităţile poştale integrate în reţeaua VPN din Municipiul
Bucureşti, în conturile BENEFICIARULUI mentionate in ANEXA 2.

5.5.

Să asigure instalarea aplicaţiei pe staţiile proprii, actualizarea acesteia cu versiunile noi puse
la dispoziţie gratuit de către BENEFICIAR şi instruirea personalului care o va utiliza.

5.6.

Să asigure conexiunea de date între staţiile de lucru din subunităţile poştale încasatoare şi
server-ul de aplicaţie aflat în posesia Beneficiarului. Conexiunea se va face pe o placă de reţea
dedicată a server-ului de aplicaţie utilizând o familie de adrese IP care vor fi specificate de
Beneficiar.

5.7.

Având în vedere calitatea sa de împuternicit al BENEFICIARULUI în înţelesul Regulamentului
U.E. 2016/679, Legea nr. 190/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, PRESTATORUL se obligă:
5.7.1. să acţioneze numai pe baza instrucţiunilor primite de la BENEFICIAR, în ceea ce
priveşte datele personale ale Contribuabililor, de care a luat cunoştinţă în orice mod,
pe parcursul colaborării cu BENEFICIARUL;
5.7.2. să aplice măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor personale
ale clienţilor împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării,
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dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei forme de procesare
ilegală.
5.8.

Să arhiveze cel de-al doilea exemplar al chitanţelor emise la încasarea impozitelor, taxelor,
amenzilor contravenţionale, majorărilor de întârziere şi a altor obligaţii de plată cu şi fără
debit datorate bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 5
(cinci) ani calculate ulterior lunii de plată, pentru a se putea constitui ca probă în
eventualitatea unor litigii cu partenerul de contract sau clienţii acestuia (Contribuabili).

5.9.

Să transmită în format electronic un raport zilnic detaliat care să cuprindă toate încasările
efectuate în ziua precedentă.

6. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
BENEFICIARUL se obligă:
6.1.

Să pună gratuit la dispoziţia PRESTATORULUI programul software necesar, în baza căruia se
realizează serviciul de încasare a impozitelor, taxelor, amenzilor contravenţionale, majorărilor
de întârziere şi a altor obligaţii de plată cu şi fără debit datorate bugetului local al Sectorului 6
al Municipiului Bucureşti şi să îşi asume întreaga responsabilitate faţă de toate informaţiile
furnizate de programul software.

6.2.

Să comunice Contribuabililor faptul că plata sumelor datorate bugetului local al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti se poate efectua şi prin subunităţile poştale ale PRESTATORULUI,
menţionate în Anexa 1.

6.3.

Să garanteze securitatea programului software şi că executarea serviciului de încasare se va
realiza pe software-ul în stare bună de funcţionare.

6.4.

Să asigure un server dedicat şi o conexiune permanentă (on-line) între server-ul propriu şi cel
al Prestatorului şi posibilitatea tipăririi de rapoarte informatice aferente prestării serviciului de
încasare.

6.5.

Să transmită Prestatorului, în formatul solicitat de acesta, informaţii referitoare la executarea
serviciului de încasare efectuat prin subunităţile poştale ale PRESTATORULUI, menţionate în
Anexa 1, în timp real, atât pe serverele din subunitatea poştală (numai operaţiunile din acea
subunitate), cât şi pe serverul central (toate operaţiunile efectuate prin toate subunităţile
poştale).

6.6.

Să asigure actualizarea programului informatic, necesar executării serviciului de încasare, în
cazul modificării legislaţiei în domeniu, sau a modificării cuantumurilor taxelor şi/sau
impozitelor.

6.7.

Să colaboreze cu PRESTATORUL pentru a configura username şi parolele de acces în
programul software pentru salariaţii acestuia, care vor accesa programul. Crearea şi
gestionarea utilizatorilor rămâne în sarcina BENEFICIARULUI.

6.8.

Să elaboreze manualul de utilizare a programului software, să-l pună la dispoziţia
PRESTATORULUI în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnarii contractului
şi să notifice în scris cu un preaviz de 30 zile lucrătoare orice modificare de conţinut a
acestuia.

6.9.

Să pună la dispoziţia PRESTATORULUI pe durata programului de lucru al acestuia, o persoană
de contact, un număr de telefon şi o adresă de e-mail, pentru soluţionarea eventualelor
probleme legate de utilizarea şi/sau funcţionarea programului software.
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6.10. Să remedieze deficienţele programului software raportate de PRESTATOR la adresa de e-mail
sau la numărul de telefon al serviciului de întreţinere comunicate de BENEFICIAR, în termen
de maxim 2 (două) zile lucrătoare.
6.11. Să acorde asistenţă şi instruire personalului PRESTATORULUI în derularea prezentului
Contract.
6.12. Să actualizeze baza de date zilnic, pâna cel tarziu la ora 7:00 a fiecărei zi lucrătoare.
6.13. BENEFICIARUL se obligă să plătească sumele datorate PRESTATORULUI în conformitate cu
Capitolul 8.
7. PROCEDURA DE LUCRU
7.1.

Pentru orice încasare efectuată, PRESTATORUL va elibera Contribuabililor plătitori un
document (chitanţă), care trebuie să conţină următoarele elemente:

•

Denumirea BENEFICIARULUI

•

Datele de identificare ale subunităţii poştale: menţiunea “Poşta Română”, denumirea
subunităţii poştale, localitatea;

•

Numărul de chitanţă;

•

Data şi ora plăţii/emiterii chitanţei;

•

Elemente de identificare a Contribuabilului
-

Numele contribuabilului;

-

adresa

-

Număr ROL nominal unic

-

Codul de identificare fiscală (C.I.F): CNP/NIF

C.I.F. reprezintă codul de identificare fiscală, atribuit potrivit legii, care poate fi: codul numeric
personal, numărul de identificare fiscală sau codul de înregistrare fiscală, după caz.
•

Matricola

•

Adresa matricolă

•

Denumirea creanţei bugetului local

•

Codul din clasificaţia bugetară

•

Suma încasată/achitată în lei (în cifre şi în litere);

•

Semnătura salariatului care a efectuat încasarea şi ştampila.

7.2.

Toate chitanţele vor fi semnate şi stampilate de subunitatea poştală încasatoare şi semnate de
către Contribuabil.

7.3.

Chitanţele sunt emise informatizat. Al doilea exemplar al chitanţelor emise, va fi arhivat
pentru o perioadă de 5 (cinci) ani calculate ulterior lunii de plată, pentru a se putea constitui
ca probă în eventualitatea unor litigii având ca obiect Serviciile prestate în baza Contractului.

7.4.

BENEFICIARUL va transfera către PRESTATOR în timp real informaţiile aferente încasărilor
înregistrate în programul software.

7.5.

În situaţiile în care BENEFICIARUL sau Contribuabilul contestă concordanţa dintre suma
evidenţiată în documentul ce atestă plata (chitanţa), eliberat de PRESTATOR şi suma
evidenţiată în programul sofware pus la dispoziţie de către BENEFICIAR, ca încasată şi
comunicată către PRESTATOR, PRESTATORUL va colabora cu BENEFICIARUL în vederea
clarificării situaţiei. PRESTATORUL şi BENEFICIARUL nominalizează câte o persoană de contact
pentru acest tip de colaborări, ce vor fi prevăzute în Anexa 3 la prezentul Contract.

7.6.

În cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute ce includ, dar fără a se limita la, defecţiuni tehnice,
independente de voinţa părţilor, care afectează sau ar putea afecta executarea obligaţiilor
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prevăzute în prezentul Contract, Părţile vor notifica una celeilalte, prin intermediul adreselor
de contact menţionate în Anexa 3 a prezentului Contract, telefonic, prin fax sau e-mail, în
termen de 2 (două) ore dar nu mai mult de maxim o zi lucrătoare de la apariţia situaţiilor
menţionate.
7.7.

PRESTATORUL virează în termen de z+2 zile lucrătoare (unde z reprezintă ziua de încasare)
valoarea totală a încasărilor efectuate prin subunităţile poştale integrate în reţeaua VPN din
Municipiul Bucureşti, în conturile BENEFICIARULUI din ANEXA 2.

7.8.

În situaţie de creditare eronată sau incompletă a contului BENEFICIARULUI, PRESTATORUL va
colabora cu BENEFICIARUL în vederea clarificării situaţiei. PRESTATORUL şi BENEFICIARUL
nominalizează câte o persoană de contact pentru acest tip de colaborări, care vor fi prevăzute
în Anexa 3 a prezentului Contract.

7.9.

În cazul amenzilor neînscrise în evidenţele fiscale, Prestatorul va încasa amenda numai în
baza prezentării procesului-verbal de contravenţie.

7.10. Prestatorul va încasa amenzi contravenţionale numai pentru contribuabili persoane fizice şi
persoane fizice autorizate cu domiciliul în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti.
8. MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ
8.1.

Pentru serviciul de încasare în numerar (lei), prin ghişeele subunităţilor poştale integrate în
reţeaua VPN (Virtual Private Network) din Municipiul Bucureşti, a impozitelor, taxelor,
amenzilor contravenţionale, majorărilor de întârziere şi a altor obligaţii de plată cu şi fără
debit datorate bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, PRESTATORUL va
percepe BENEFICIARULUI un comision de 1,75 % (scutit de TVA) aplicat la valoarea fiecărei
operaţiuni de încasare efectuate, dar nu mai puţin de 2 lei (scutit de TVA) pe operaţiune.

8.2.

PRESTATORUL va elibera lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, factura de comision, pentru
încasările efectuate în luna anterioară şi va fi însoţită de un raport lunar al încasărilor din care
să reiasă calculul comisionului. Factura va purta data ultimei zile a lunii de referinţă şi va fi
transmisă BENEFICIARULUI, în ziua emiterii acesteia, în original la adresa de corespondenţă
şi, la solicitare, în copie, fax sau e-mail, conform datelor de contact din prezentul contract.

8.3.

BENEFICIARUL are obligaţia să achite factura emisă de PRESTATOR în termen de maxim 30
(treizeci) zile de la primirea acesteia.

9. PENALIZĂRI
9.1.

Pentru executarea cu întârziere a obligaţiilor contractuale privind termenele de plată, partea
aflată în culpă va plăti penalităţi calculate la nivelul dobânzii legale penalizatoare aplicabile în
raporturile dintre profesionişti potrivit prevederilor O.G. nr. 13/2011 şi Legii nr. 72/2013, cu
modificările şi completările ulterioare, începând cu prima zi următoare termenelor prevăzute
la pct. 5.4. şi 8.3., fără ca penalităţile de întârziere astfel calculate să depăşească valoarea
sumelor care fac obiectul culpei.

10.ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
10.1. Prin comun acord, părţile convenind la încetarea contractului.
10.2. La expirarea duratei contractului pentru care a fost încheiat contractul/a termenului pentru
care a fost prelungit contractul.
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10.3. Prin denunţare unilaterală cu un preaviz de 30 (treizeci) zile calendaristice. PRESTATORUL are
dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea de contract îndeplinită până la
data denunţării unilaterale a contractului.
10.4. Prin denunţarea unilaterală cu un preaviz de 30 (treizeci) zile calendaristice. BENEFICIARUL
are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea de contract îndeplinită până la
data denunţării unilaterale a contractului.
10.5. Prin reziliere de plin drept de către BENEFICIAR, în situaţia în care PRESTATORUL nu-şi
respectă în mod culpabil oricare dintre obligaţiile prevăzute în acest contract, fără a fi nevoie
de intervenţia instanţei de judecată şi fără alte formalităţi, cu condiţia unei notificări
prealabile transmisă către PRESTATOR cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la
care va interveni rezilierea şi dacă PRESTATORUL nu îşi execută obligaţiile până la expirarea
termenului de preaviz;
10.6. Prin reziliere de plin drept de către PRESTATOR, în situaţia în care BENEFICIARUL nu-şi
respectă in mod culpabil oricare dintre obligaţiile prevăzute în acest contract, fără a fi nevoie
de intervenţia instanţei de judecată şi fără alte formalităţi, cu condiţia unei notificări
prealabile transmisă BENEFICIARULUI cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la
care va interveni rezilierea şi dacă BENEFICIARUL nu îşi îndeplineşte până la expirarea
termenului de preaviz obligaţiile prevăzute în acest contract.
10.7. În caz de lichidare, faliment, dizolvare.
10.8.
11.FORŢA MAJORĂ
11.1. Niciuna din părţi nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de executarea în mod
necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost
cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
11.2. Prin forţa majoră se înţeleg toate evenimentele şi/sau împrejurările imprevizibile la momentul
încheierii contractului şi de neînlăturat, independente de voinţa părţii care invocă forţa
majoră, ce include, dar nu se rezumă la greve, războaie sau revoluţii, incendii, inundaţii,
cutremure, epidemii, embargouri, sau restricţii de carantină şi care, survenind după
încheierea contractului, împiedică sau întârzie, total sau parţial, îndeplinirea obligaţiilor
izvorând din acest contract.
11.3. Cazul de forţă majoră va fi notificat de către partea care îl invocă, în termen de 10 (zece) zile
calendaristice de la data apariţiei.
11.4. Dacă în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice de la producere, evenimentul respectiv nu
încetează, oricare din părţi poate să denunţe unilateral contractul, cu o notificare prealabilă de
5 (cinci) zile calendaristice, fără ca vreuna dintre acestea să poată pretinde daune-interese.
Cazul de forţă majoră nu exonerează părţile de executarea obligaţiilor scadente la data
apariţiei cazului de forţă majoră.
12.NOTIFICĂRILE ŞI CORESPONDENŢA ÎNTRE PĂRŢI
12.1. Orice notificare/corespondenţă între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, este
valabil comunicată dacă este predată sau transmisă la adresele convenite de părţi şi
menţionate în cuprinsul prezentului contract.
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12.2. Notificarea/corespondenţa se transmite prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare
poştală de primire, prin curier, care va depune corespondenţa/notificarea personal la
registratura destinatarului, prin fax sau e-mail.
12.3. Notificarea/corespondenţa transmisă prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare
poştală de primire, se consideră primită la data semnării de către registratură a părţii
destinatare a corespondenţei, iar în cazul transmiterilor prin fax sau e-mail se consideră
primite în prima zi lucrătoare după cea în care au fost expediate.
12.4. Schimbarea adreselor sau numărului de telefon/fax nu este opozabilă decât după trecerea a
cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care s-a primit notificarea privind schimbarea
adreselor sau a numărului de fax/telefon/e-mail.
13.INVALIDAREA CLAUZELOR
13.1. În cazul în care o prevedere a prezentului contract se perimă, devine ilegală, nulă sau
imposibil de executat ca urmare a incidenţei unui act legislativ ulterior semnării prezentului
contract, celelalte prevederi contractuale îşi menţin valabilitatea, în măsura în care este
posibil şi nu contravin noilor cerinţe legale.
13.2. În situaţia în care noile reglementări, care nu erau în vigoare la data semnării prezentului
contract, contravin total sau parţial, celorlalte prevederi contractuale, părţile convin
renegocierea cu bună-credinţă a clauzelor respective.
14.LIMITAREA RASPUNDERII
14.1. PRESTATORUL nu răspunde pentru consecinţele negative asupra Contribuabililor plătitori în
cazul plăţilor făcute de clienţi cu întârziere.
14.2. PRESTATORUL nu răspunde pentru exactitatea sumelor înscrise în programul software al
BENEFICIARULUI.,
14.3. PRESTATORUL nu răspunde pentru neprezentarea la plată a proceselor-verbale de constatare
a amenzilor contravenţionale la termenul scadent al acestora.
14.4. PRESTATORUL nu răspunde pentru exactitatea sumelor înscrise de agentul constatator în
procesele-verbale de constatare a amenzilor contravenţionale, dar va raspunde pentru
corectitudinea informaţiilor înscrise în chitanţa emisă, care trebuie să fie identice cu cele lizibil
înscrise în procesul verbal.
14.5. BENEFICIARUL răspunde pentru exactitatea sumelor înregistrate ca plată, faţă de persoanele
fizice şi persoanele fizice autorizate, plătitoare de amenzi contravenţionale sau alte taxe, în
caz de neconcordanţă între suma înregistrată în chitanţa emisă de către PRESTATOR şi suma
procesată de BENEFICIAR ca plată.
14.6. BENEFICIARUL răspunde faţă de contribuabili, pentru soluţionarea tuturor reclamaţiilor privind
calitatea serviciilor prestate şi a exactităţii sumelor înscrise în evidenţele fiscale, cu excepţia
acelor reclamaţii ce vizează comportamentul unui angajat al Poştei Române sau modul de
organizare.
14.7. Părţile răspund pentru executarea prezentului contract în limitele prevăzute de acesta şi
potrivit răspunderii privind culpa proprie.
14.8. În cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute ce includ, dar fără a se limita la, defecţiuni tehnice
independente de voinţa părţilor, care afectează sau ar putea afecta executarea obligaţiilor
prevăzute în prezentul contract, părţile vor notifica una celeilalte prin intermediul adreselor de
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contact menţionate în Anexa 3 a prezentului contract, prin fax sau e-mail în termen de o zi
lucrătoare de la apariţia situaţiilor menţionate.
14.9. PRESTATORUL nu răspunde pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale în cazul în care
neexecutarea rezultă din funcţionarea defectuoasă sau nefuncţionarea programului software
pus la dispoziţie de către BENEFICIAR.
15. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
15.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluţionate pe cale
amiabilă în scris, în termen de 30 zile calendaristice, iar dacă părţile nu cad de acord, vor fi
soluţionate de instanţele de judecată competente de la sediul PRESTATORULUI.
16. DISPOZIŢII FINALE
16.1. Orice modificare a prezentului contract se face numai prin act adiţional, încheiat între părţi.
16.2. Prezentul contract împreună cu Anexele 1, 2, 3 şi 4 care fac parte integrantă din acesta,
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală sau scrisă dintre acestea,
anterioară încheierii contractului, referitoare la acelaşi obiect.
16.3. Prezentul contract este încheiat cu respectarea prevederilor legale şi se supune legislaţiei
române în vigoare.
16.4. Părţile nu vor săvârşi, autoriza sau permite nicio acţiune care ar determina partile şi/sau
afiliaţii părţilor să încalce oricare din legile sau reglementările anticorupţie în vigoare. Această
obligaţie se aplică în special plăţilor ilegale către funcţionari de stat, reprezentanţi ai
autorităţilor publice sau asociaţii lor, familii sau prieteni apropiati. Fiecare parte se obligă să
nu ofere sau să primească, sau să nu fie de acord să ofere, oricărui angajat, reprezentant sau
terţă parte care acţionează în numele celeilalte părţi şi nici să accepte sau să fie de acord să
accepte de la un salariat, reprezentant sau terţă parte care acţionează în numele celeilalte
părţi, niciun dar sau beneficiu, fie numerar sau sub altă formă, care nu se cuvin legal
primitorului, în legatură cu negocierea, încheierea sau executarea acestui contract. Părţile se
vor notifica reciproc prompt, dacă iau la cunoştinţă sau au suspiciuni specifice privind orice
formă de corupţie legată de negocierea, încheierea sau executarea acestui contract.
16.5. BENEFICIARUL şi PRESTATORUL vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului. Dacă după 30 (treizeci) zile calendaristice de la începerea
procedurilor de conciliere directă, BENEFICIARUL şi PRESTATORUL nu reuşesc să rezolve în
mod amiabil o divergenţă contractuală, oricare parte va putea apela în vederea soluţionării
litigiului, la instanţele judecătoreşti competente de la sediul PRESTATORULUI.
16.6. Părţile declară şi confirmă că au autoritatea corporativă de a semna şi derula prezentul
contract.
16.7. PRESTATORUL şi BENEFICIARUL garantează că vor respecta în permanenţă şi întocmai
prevederile legale în materia protecţiei datelor cu caracter personal, aşa cum sunt detaliate în
“Anexa privind principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecţia datelor)” – Anexa 4
16.8. Următoarele anexe sunt parte integrantă din contract:
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Anexa 1 – Lista subunităţilor poştale integrate în reţeaua VPN (Virtual Private Network) din
Municipiul Bucureşti
Anexa 2 – Denumirea impozitelor şi taxelor locale care se încasează pentru DGITL Sector 6, în
conformitate cu Clasificaţia Bugetară în vigoare şi cu Codul Fiscal al României (cu
toate modificările şi completările ulterioare) şi conturile BENEFICIARULUI.
Anexa 3 – Lista persoanelor de contact
Anexa 4 - Anexa privind principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal în
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, un exemplar pentru PRESTATOR şi un exemplar
pentru BENEFICIAR.
PRESTATOR,

BENEFICIAR,

C.N. POŞTA ROMÂNĂ S. A.

DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE
ŞI TAXE LOCALE SECTOR 6

DIRECTOR GENERAL
Florin Valentin ŞTEFAN

DIRECTOR GENERAL,
Alin Mihai VĂIDEANU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Carmen Mirela ALECU
DIRECTOR,
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Aurelian Virgil BĂLUŢĂ
DIRECTOR,
DIRECŢIA REGIONALIZARE CENTRE DE PROFIT
Lidia POPA
DIRECTOR,
DIRECŢIA STRATEGII ŞI
POLITICI DE
DEZVOLTARE,
Georgeta BUDEANU

Coordonator DSPD
Ionela PĂUNICĂ

BIROUL JURIDIC,
CONTRACTE COMERCIALE
Dragoş Mihăiţă TURNEANU

Vizat C.F.P.P.

ŞEF SERVICIUL ECONOMIC
Nicoleta ZAMFIR
SERVICIUL JURIDIC
ŞEF BIROU
ACHIZIŢII ŞI URMĂRIRE CONTRACTE
Camelia ANGELESCU
ŞEF BIROU
PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR
Aneta IONESCU

ŞEF DEPARTAMENT,
DEPARTAMENTUL CONTRACTE
Luminiţa AXINTESCU
COMPARTIMENTUL MONITORIZARE CONTRACTE,
Carmen GEORGESCU
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