CN Posta Romana SA
Sucursala Regionala Bucuresti

DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA
SECTOR 6

Nr. ___________________

Nr. _____________________
CONTRACT COMERCIAL

PARTILE CONTRACTANTE
CN POSTA ROMANA SA, cu sediul in B-dul Dacia, nr. 140, sector 2, Bucuresti, avand statut
juridic de companie nationala, tel. 021.2007.300, fax 021.2007.301, Cont virament: RO55
TREZ 7005 069X XX00 0533 deschis la D.T.C.M. Bucuresti, avand Cod de Inregistrare Fiscala
427410, inregistrata la Registrul Comertului J40/8636/1998 si reprezentata legal prin ............
– Director General, in calitate de PRESTATOR,
prin
Sucursala Regionala Bucuresti cu sediul in Bucuresti, Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, telefon:
+40-(0)21/302.28.72, fax: +40-(0)21/302.27.77, având numar de înregistrare in Registrul
Comertului J40/11999/11.09.2019, Cod Unic de Inregistrare Fiscală 41624737, cont bancar
RO55TREZ7005069XXX000533, deschis la D.T.C.M. Bucuresti, reprezentată legal prin
.............. - Director Sucursala, in calitate de PRESTATOR,
si
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6 cu sediul in Șos. Orhideelor nr.2d, telefon
021.4131743, cod fiscal 17314075, cont RO73TREZ70621G430900XXXX, deschis la Trezoreria
Sectorului 6, reprezentanta de ..........., Director General
I. CONDITII GENERALE
Art.1 OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Primirea, prelucrarea si livrarea trimiterilor de corespondenta neprioritara/prioritara
interna din serviciul standard si a trimiterilor de corespondenta neprioritara/prioritara
interna cu serviciul recomandat, francate in sistem TP, conform prevederilor din Anexa 1.
1.2. Primirea, prelucrarea si livrarea trimiterilor de corespondenta neprioritara/prioritara
interna cu “confirmare de primire”, francate in sistem TP, conform prevederilor din
Anexa 2.
Art.2 DURATA si VALOARE CONTRACTULUI
Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia si este valabil pana la data de 31.12 2022,
cu posibilitatea prelungirii valabilitatii acestuia prin act aditional, pe o perioada de cel mult 4
luni. Valoarea contractului este de 91.700 lei fara TVA.
Art.3 DEFINITII
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. Contract – actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre
BENEFICIAR si un PRESTATOR de servicii;
b. BENEFICIAR si PRESTATOR – partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in
prezentul contract;
c. Servicii – activitati a caror prestare fac obiectul contractului;
d. Francare - modalitate de atestare a platii anticipate a tarifelor postale prin utilizarea
timbrelor postale, a etichetelor autoadezive sau a impresiunilor obtinute prin tiparire sau
stampilare;
e. Forta majora – un eveniment mai presus de vointa partilor, care nu se datoreaza culpei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
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revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a
unei carantine, embargo, greve, enumerarea nefiind limitativa. Nu este considerat forta
majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care fara a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
f. Prelucrarea datelor cu caracter personal - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni
efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
g. Date cu caracter personal - înseamnă prelucrarea oricăror informații privind o persoană
identificată sau identificabilă (“persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element
de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un
identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identități fizice,
fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
h. Zi – zi calendaristica; an – 365 de zile.
Art.4 RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI
Prestatorul se obliga:
4.1 Sa presteze serviciile ce fac obiectul contractului conform cerintelor specificate in Anexele
la prezentul contract. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor
si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului.
4.2 Sa raspunda fata de BENEFICIAR pentru serviciile ce fac obiectul contractului potrivit
prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale,
cu modificarile ulterioare, aprobata prin Legea nr.187/2013, Deciziei ANCOM nr.
1363/2019 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal in domeniul serviciilor
postale si conform prevederilor Deciziei ANCOM nr. 313/2017, privind regimul de
autorizare generala pentru furnizarea serviciilor postale, acte ce se completeaza cu
prevederile prezentului contract. Prestatorul nu va raspunde pentru eventualele daune
indirecte ale Beneficiarului.
4.3 Sa incaseze contravaloarea serviciilor ce fac obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile prezentul contract si a Anexelor sale.
4.4 Sa emita facturi conform prevederilor prezentului contract si a Anexelor sale.
4.5 Sa distribuie trimiterile BENEFICIARULUI asigurand un timp de circulatie, conform
Anexelor la prezentul contract.
4.6 Sa solutioneze eventualele reclamatii primite din partea BENEFICIARULUI cu privire la
prestarea serviciilor postale ce fac obiectul contractului in termenul legal, respectiv in
maxim 3 (trei) luni de la data introducerii reclamatiei. Termenul de introducere a
reclamatiei prealabile este de 6 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale
la punctul de acces.
4.7 Sa pastreze trimiterile postale ce fac obiectul contractului, care nu au putut fi livrate si
inapoiate Beneficiarului, timp de 18 luni, de la data depunerii trimiterii postale la punctul
de acces.
Art.5

RESPONSABILITATILE BENEFICIARULUI

BENEFICIARUL se obliga:
5.1
Sa prezinte trimiterile postale ce fac obiectul contractului conform cerintelor specificate
in prezentul contract si in Anexele sale, pe durata orelor de program, insotite de
formularele postale furnizate pe suport electronic de catre PRESTATOR la semnarea
contractului si disponibile pe site-ul www.posta-romana.ro.
5.2
Sa nu prezinte trimiteri pe ambalajul carora sunt inscrise:
- inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri;
- inscriptii care discrediteaza sau denigreaza marcile de comert, denumirile comerciale,
alte semne distinctive, bunuri, servicii, activitati ale CN Posta Romana SA.
5.3
Sa achite la termenele stabilite in prezentul contract tarifele postale cuvenite
PRESTATORULUI, conform prevederilor contractului si a Anexelor sale.
Page 2 of 6

Art.6 MODALITATI DE PLATA
6.1

6.2
6.3
6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

6.9

Pretul prestatiilor executate este cel rezultat prin aplicarea tarifelor prevazute in Anexele
la prezentul contract. Prestatorul poate acorda reduceri tarifare pentru trimiterile de
corespondenta neprioritara interna din serviciul standard din categoria trimiterilor de
corespondenta expediate in numar mare, in cazul indeplinirii anumitor conditii si criterii
(conditii de volum si grad de prelucrare). Informatii detaliate se pot obtine de la orice
punct de acces.
PRESTATORUL, prin Oficiul Postal Bucuresti 83 va emite lunar factura catre BENEFICIAR
pana in ultima zi lucratoare a lunii, pentru plata contravalorii serviciilor postale care fac
obiectul prezentului contract.
BENEFICIARUL are obligatia de a efectua plata catre PRESTATOR cel târziu la 30 de zile
calendaristice de la data primirii facturii.
Daca BENEFICIARUL nu respecta termenul de plata a contravalorii facturilor emise de
PRESTATOR, BENEFICIARUL va fi obligat sa plateasca penalitati calculate la nivelul
dobanzii legale penalizatoare aplicabile in raporturile dintre profesionisti potrivit
prevederilor OG nr.13/2011 si Legii 72/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,
incepand cu prima zi urmatoare termenelor prevazute la pct. 6.3.
Daca BENEFICIARUL nu onoreaza facturile in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la
expirarea termenului prevazut la pct. 6.3. si fara a prejudicia dreptul PRESTATORULUI de
a apela la prevederile clauzei 6.4, PRESTATORUL are dreptul de a sista prestarea
serviciilor. Imediat ce BENEFICIARUL onoreaza facturile, PRESTATORUL va relua
prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului.
Daca in urma centralizarii traficului lunar de trimiteri se constata ca BENEFICIARUL se
incadreaza intr-o treapta de volum pentru care se acorda discount, in factura pentru
prestatiile efectuate in luna respectiva se va aplica si reducerea tarifara cuvenita in
functie de obiectul contractului, corespunzator Anexei la prezentul contract.
BENEFICIARUL va efectua plata in contul nr RO55 TREZ 7005 069X XX00 0533 deschis la
D.T.C.M. Bucuresti.
Valoarea totala a prestarii serviciilor se va incadra in suma de 91.700 (exclusiv TVA), in
limita fondurilor bugetare alocate, cu posibilitatea suplimentarii acesteia in caz de
rectificare bugetara, prin incheierea unui act aditional. In situatia in care valoarea totala
a serviciilor solicitate de Beneficiar depaseste valoarea de 91.700 lei Beneficiarul, la
proprie optiune, va proceda la (i) sistarea prezentarilor in cadrul prezentului contract sau
(ii) achitarea contravalorii serviciilor suplimentare solicitate, cu aplicarea tarifelor
prevazute in contract.
In situatia in care, in decursul unei luni, Beneficiarul prezinta trimiteri care se incadreaza
in prevederile art. 2 pct. 11^1 din OUG nr. 13/2013, cu modificarile si completarile
ulterioare, Prestatorul va aplica tarifele cu TVA mentionate in Anexele la contract,
conform art. 8 alineatul (6) litera b^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
13/2013 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu art 292 alineatul 1 litera p
Cod Fiscal.”

Art.7 ACTUALIZAREA PRETULUI CONTRACTULUI
7.1
7.2

In cazul in care pe perioada derularii contractului intervin modificari ale tarifelor postale
si ale reducerilor tarifare, pretul contractului se actualizeaza de drept.
PRESTATORUL se obliga sa instiinteze, printr-o notificare scrisa, BENEFICIARUL asupra
modificarii tarifelor/reducerilor tarifare cu minim 30 (treizeci) zile calendaristice inainte
de data punerii in aplicare a noului tarif postal. În cazul în care, Beneficiarul nu este de
acord cu noile tarife, va notifica prestatorul in termen de 15 zile de la data primirii
notificarii, contractul urmand a fi denunțat unilateral, conform prevederilor de la art.8,
punctul 8.3.

Page 3 of 6

Art.8 INCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
8.1. Prin comun acord, partile convenind la incetarea contractului.
8.2. La expirarea duratei pentru care a fost incheiat contract.
8.3. Prin denuntare unilaterala de catre oricare din parti, cu un preaviz de 30 (treizeci) zile
calendaristice.
8.4. Prin reziliere de plin drept de catre BENEFICIAR, in situatia in care PRESTATORUL nu-si
respecta in mod culpabil oricare dintre obligatiile prevazute in cadrul art. 4.2. din
contract, fara a fi nevoie de interventia instantei de judecata si fara alte formalitati, cu
conditia unei notificari prealabile transmisa catre PRESTATOR cu 15 (cincisprezece) zile
lucratoare inainte de data la care va interveni rezilierea si daca PRESTATORUL nu isi
executa obligatiile pana la expirarea termenului de preaviz.
8.5. Prin reziliere de plin drept de catre PRESTATOR, in situatia in care BENEFICIARUL nu-si
respecta in mod culpabil oricare dintre obligatiile prevazute in art. 5.3 si 6.3, 6.4 din
contract, fara a fi nevoie de interventia instantei de judecata si fara alte formalitati, cu
conditia unei notificari prealabile transmisa BENEFICIARULUI cu 15 (cincisprezece) zile
lucratoare inainte de data la care va interveni rezilierea si daca BENEFICIARUL nu isi
indeplineste pana la expirarea termenului de preaviz obligatiile prevazute in acest
contract.
8.6. In caz de lichidare, faliment, dizolvare.
8.7. In oricare dintre cazurile de incetare prevazute mai sus, fiecare dintre parti isi va
indeplini obligatiile asumate pana la data incetarii efective a contractului.
Art.9 FORTA MAJORA
9.1

9.2

9.3
9.4

Nici una din parti nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea in mod
necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului
contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a
fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
Prin forta majora se inteleg toate evenimentele si/sau imprejurarile imprevizibile la
momentul incheierii contractului si de neinlaturat, independente de vointa partii care
invoca forta majora, ce include, dar nu se rezuma la greve, razboaie sau revolutii,
incendii, inundatii, cutremure, epidemii, embargouri, sau restrictii de carantina si care,
survenind dupa incheierea contractului, impiedica sau intarzie, total sau partial,
indeplinirea obligatiilor izvorand din acest contract.
Cazul de forta majora va fi notificat de catre partea care il invoca, in termen de 10 (zece)
zile calendaristice de la data aparitiei.
Daca in termen de 30 (treizeci) zile calendaristice de la producere, evenimentul respectiv
nu inceteaza, oricare din parti poate sa denunte unilateral contractul, cu o notificare
prealabila de 5 (cinci) zile calendaristice, fara ca vreuna dintre acestea sa poata pretinde
daune-interese. Cazul de forta majora nu exonereaza partile de executarea obligatiilor
scadente la data aparitiei cazului de forta majora.

Art.10 NOTIFICARILE SI CORESPONDENTA INTRE PARTI
10.1 Orice notificare/corespondenta intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
este valabil comunicata daca este predata sau transmisa la adresele convenite de parti si
mentionate in cuprinsul prezentului contract.
10.2 Notificarea/corespondenta se transmite prin trimitere de corespondenta cu confirmare
postala de primire, prin email sau prin fax.
10.3 Notificarea/corespondenta se considera primita la data semnarii de catre registratura
partii destinatare a confirmarii de primire, in prima zi lucratoare dupa cea in care au fost
expediate prin fax sau la data transmiterii prin email.
10.4 Schimbarea adreselor (inclusiv adresa de email) sau numarului de telefon/fax nu este
opozabila decat dupa trecerea a cel putin 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a
primit notificarea privind schimbarea adreselor sau a numarului de fax/telefon.
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Art.11 INVALIDAREA CLAUZELOR
In cazul in care o clauza a prezentului contract se perima, devine ilegala, nula sau imposibil de
executat ca urmare a incidentei unui act legislativ ulterior semnarii prezentului contract,
celelalte prevederi contractuale isi mentin valabilitatea, in masura in care este posibil si nu
contravin noilor cerinte legale. In situatia in care noile reglementari, care nu erau in vigoare la
data semnarii prezentului contract, contravin total sau partial mai multor prevederi
contractuale, partile convin renegocierea cu buna credinta a clauzelor respective.
Art.12 SOLUTIONAREA LITIGIILOR
BENEFICIARUL si PRESTATORUL vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului. Daca dupa 30 (treizeci) zile calendaristice de la inceperea procedurilor de
conciliere directa, BENEFICIARUL si PRESTATORUL nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o
divergenta contractuala, oricare parte va putea apela in vederea solutionarii litigiului, la
instantele judecatoresti competente din Romania, de la sediul Prestatorului.
Art.13 DISPOZITII FINALE
13.1 Orice modificare a prezentului contract se face numai prin act aditional, incheiat intre
parti, cu exceptia situatiei in care pretul contractului se actualizeaza de drept.
13.2 Prezentul contract impreuna cu Anexele, care fac parte integranta din acesta, reprezinta
vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala sau scrisa dintre acestea, anterioara
incheierii contractului, referitoare la acelasi obiect.
13.3 Prezentul contract este incheiat cu respectarea prevederilor legale si se supune legislatiei
romane in vigoare.
13.4 Partile nu vor savarsi, autoriza sau permite nici o actiune care ar determina partile si/sau
afiliatii partilor sa incalce oricare din legile sau reglementarile anticoruptie in vigoare.
Aceasta obligatie se aplica in special platilor ilegale catre functionari de stat,
reprezentanti ai autoritatilor publice sau asociatii lor, familii sau prieteni apropiati.
Fiecare parte se obliga sa nu ofere sau sa primeasca, sau sa nu fie de acord sa ofere,
oricarui angajat, reprezentant sau terta parte care actioneaza in numele celeilalte parti si
nici sa accepte sau sa fie de acord sa accepte de la un salariat, reprezentant sau terta
parte care actioneaza in numele celeilalte parti, nici un dar sau beneficiu, fie numerar
sau sub alta forma, care nu se cuvin legal primitorului, in legatura cu negocierea,
incheierea sau executarea acestui contract. Partile se vor notifica reciproc prompt, daca
iau la cunostinta sau au suspiciuni specifice privind orice forma de coruptie legata de
negocierea, incheierea sau executarea acestui contract.
13.5 Partile confirma ca fiecare clauza a prezentului contract a fost negociata si agreata in
mod expres. La data intrarii in vigoare a prezentului contract, contractul inregistrat sub
nr. 140B/230/29.04.2021, respectiv nr. A9101 din 27.04.2021, încetează să-și mai
producă efectele.
13.6 Partile declara si confirma ca au autoritatea corporativa de a semna si derula prezentul
contract.
13.7 Prestatorul si Beneficiarul garanteaza ca vor respecta in premanenta si intocmai
prevederile legale in materia protectiei datelor cu caracter personal, asa cum sunt
detaliate in “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 3.
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II CONDITII SPECIALE
Art. 14 CONDITIILE SPECIALE corespunzatoare serviciilor care fac obiectul contractului sunt
descrise in Anexele 1 si 2.
Art. 15 Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul contract.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, din care unul pentru Prestator si unul
pentru Beneficiar, avand aceeasi forta probanta, si intra in vigoare de la data semnarii sale de
catre ambele parti.

PRESTATOR
CN POSTA ROMANA SA
Director General
prin
Director Sucursala Bucuresti

BENEFICIAR
Directia Generala de Politie Locala S6
Director General

Compartiment Economic

Vizat CFP

Compartiment Juridic
Vizat
Biroul Avize de Legalitate și Contencios
Compartiment Comercial
Director Executiv
Intocmit,
Șef S.F.C.A.P.P.
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