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14.4 - Prestatorul va lua toate măsurile impuse în conformitate cu art. 32 din GDPR, 
de asemenea toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvat împotriva procesării 
neautorizate sau ilegale a datelor cu caracter personal, precum şi împotriva pierderii, 
distrugerii accidentale sau deteriorării datelor cu caracter personal. Prestatorul se va 
asigura că persoanele autorizate să proceseze datele cu caracter personal transmise 
de către Casa Judeţeană de Pensii Braşov, s-au angajat să păstreze confidenţialitatea 
sau că au obligaţia legală de confidenţialitate. 
14.5 - Prestatorul va notifica fără întârziere Casa Judeţeană de Pensii Braşov, orice 
incident actual de distrugere ilegală, pierdere accidentală, divulgare sau acces la 
datele Casei Judeţene de Pensii Braşov, care pot include date cu caracter personal. 

15. Clauze de suspendare a contractului 
15.1 - Executarea contractului se suspendă în urma pronunţării de către instanţa de 
judecată competentă, a unei încheieri de suspendare a prezentului contract, în cadrul 
soluţionării contestaţiei formulate la procedura de atribuire, de către orice persoană 
interesată. 

16. Cesiunea 
16.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera obligaţiile sale asumate prin 
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al beneficiarului. 
16.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia 
sau orice alte obligaţii asumate prin contract. 

17. Soluţionarea litigiilor 
17.1 - Beneficiarul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între 
ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
17.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi 
furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare 
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din 
România. 

18. Limba care guvernează contractul 
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

19. Comunicări 
19.1 - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisă în scris, înregistrată atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii ei. 
19.2 - Comunicările între părţi se pot face prin fax, poştă şi/ sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării şi la adresele comunicate de părţi. 
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