
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

Serviciul Achizitii Publice

ONTRACT DE SERVICII
ar. data 06.

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare. &

Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contracului de achiziție publica/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, intre

1.PĂRȚILE
1.a Denumirea Achizitorului: ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

Adresa sediului: Sos.Bucuresti-Ploiesti, Nr.8B
Oraş: BUCURESTI, Sector: 1,

Reprezentant legal: Domnul MARIUS ALBISOR, Funcția: DIRECTOR GENERAL
Tel: 021.224.58.60, Fax: 021.224.58.62
E-mail: office Dalpab.ro. Cod fiscal: 14008314
Persoană responsabilă cu gestionarea voucherelor de vacanță: Doamna Claudia BADEA, Funcția: Inspector

Specialitate.
Tel: 021.224.58.60, Mobil: -

*(Vă rugăm indicaţi numărul de telefon mobil la care doriți să primiți notificări SMS cu privire la comenzi)
Email: officefdalpab.ro
Înlocuitor: - Program de lucru: 8-16
Modul de comandă: My Edenred E-mail X

În funcție de opțiunea marcată, comenzile pot fi lansate fie prin serviciul My Edenred, fie prin e-mail ia adresa

comanda.romania(Dedenred.com, aparținând Prestatorului.
E-mail EDENRED ROMANIA la care se trimite confirmarea recepționării cardurilor:Card-ROGedenred.com.
În cazul în care modul de comandă este MyEdenred, dispozițiile contractuale se vor completa cu termenii și

condițiile de utilizare a www.edenred.ro. Prin utilizarea serviciului MyEdenred, Achizitorul este de acord cu acești

termeni și condiții
Numele Achizitorului înscris pe suportul electronic : A.L.P.A.B.
Contul bancar: ROBSTREZ24G675000100206X
Deschis la:TREZORERIA STATULUI-SECTOR 1
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1.b. DATE DE CONTACT PENTRU COMUNICĂRI COMERCIALE (OPTIONAL)
Prin completarea informatiilor din aceasta sectiune, Achizitorul isi manifesta acordulsă primească din

partea Emitentului comunicări comerciale privind serviciile și produsele Edenred Romania S.R.L. sau ale
partenerilor sai (inclusiv, dar fără a se limita la, oferte sau sondaje). Informarile vorfi comunicate exclusiv

prin canalele de comunicare furnizate de Achizitor (potfi indicate unul sau mai multe canale de
comunicare);
Doresc să primesc comunicările comerciale pe toate canalele de comunicare mentionate la pet. 1-a de mai sus
Doresc să primesc comunicările comerciale doar pe canalele de comunicare mentionate mai jos:
Persoana de contact|Numesi prenume|Telefon Email Doresc sa

primesc
informari

Director General - = = £

Director Resurse - a - a

Umane

Director Financiar|- - E :

Director Marketing|- - :

Director Comercial|- - : -

Altete persoane - - P .

în calitate de “Achizitor”, pe de o parte

şi

EDENRED ROMÂNIA S.R.L... cu sediul în Bucureşti, Calea Șerban Vodă nr.133, Sector 4. Tel: 0213013311
Fax: 0213013347, 0312250247, 0741812547; e-mail client.romania(dedenred.com, Cod de Identificare Fiscală:
RO10696741; Număr înregistrare Registrul Comerțului: 1/40/5659/1998: Capital social 52 354 536 lei, reprezentată
de Domnul Alexandru RADUTA, având funcția de Manager de Cont,in calitate de “Emitent”.

2.DEFINIȚII
2.1.În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel
a) contract — reprezintă prezentul ac! și toate anexele sale.

b) achizitor şi Emitent - părțile contractante. aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract:
c) prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de câtre beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrala şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
d) servicii - activități a căror prestare fac obieci al contractului;
e) produse -vouchere de vacanță Edenredpe suport electronic, fără însă a se confunda cu produsele achiziționate de

titularii voucherelor în cauză.
D,forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părților. care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care

nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea și, respectiv, îndepiirurea
contractului; Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții. incendii. inundații sau orice alte catastrote
naturale. restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu
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este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părți

2) zi - zi calendaristică;
) ALP.A.B. - ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

3.OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI
3.1.Obiectul contractului îl constituie emiterea si furnizarea voucherelor de vacanță Edenred în perioada convenită.

pentru salariaţii Achizitorului, conform comenzilor primite, cu respectarea obligaţiile asumate prin prezentul
contractșiîn condițiile prevederilor legale privind acordarea voucherelor de vacanță.
3.2.Funizarea voucherclor de vacanță Edenred se va face în baza comenzilor Achizitorului.

3.3.Achizitorul se obligă să achite integral prețul contractului convenit pentru serviciile prestate, precum şi

valoarea nominală a voucherelor comandate.
3.4.Distribuţia vouchereior de vacanţă către beneficiari, astfel cum aceștia sunt definiți de lege, este stabilită de

Achizitor, în mod unilateral, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Voucherele de vacanță acordate de

Achizitor beneficiarilor vor puteafi utilizate de aceştia din urmă numaiîn unitățile partenere ale sistemului
voucherelor de vacanță Edenred pentru achiziționarea de pachete turistice în condițiile legii
3.5.Voucherul de vacanță pe suport electronic are perioada de valabil
independent de perioada de valabilitate a suportului electronic. Valabilitatea suportului electronic vafi înscrisă pe
acesta. Voucherele de vacanță valabile și încărcate pe un suport electronic expirat vor putea fi, în măsuraîncare
dispozițiile legale în vigoare permit acest lucru, transferate pe un nou suport electronic, dedicat aceluiaşi beneficiar.
sub rezerva achitării de către Achizitor a costului de emitere a noului suport în condițiile Anexei Tarifare.

4.PREŢUL CONTRACTULUI
4.1.Preţul serviciilor convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Emitentului de către Achizitor pe întreaga
durată a contractului este de 456.041,00 lei, stabilit conform Anexei | si Anexei 2 la prezentul contract,
corespunzător unui numar de 313 salariati
4.2 Împreună cu plata prețului serviciilor de emitere și furnizare a voucherelor de vacanță pe suport electronic,
Achizitorul va transfera în contul Emitentului şi contravaloarea serviciilor de emitere a cardurilor ce conțin
voucherele de vacanță, precum și valoarea nominală a voucherelor comandate la fiecare comandă, cu respectarea
aceloraşi termene și condiții de plată specificate în prezentul contract. Valoarea nominală a voucherelor de vacanță
nu intră în prețul contractului. astfel că valoarea acestora nu este purtătoare de TVA.
4,3.Orice formă deplată între Achizitor şi Emitent se face numai prin virament bancar.
4,4,Prețul este ferm pentru toată cantitatea contractată, pe toată durata contractului.
4.5.Plata valorii nominale a voucherelor de vacanță si costul generat de emiterea, distributia si gestionarea acestora.
inclusiv costurile aferente suportului electronic, se va efectua în baza facturii fiscale emise de câtre Emitent, prin
ordin de plată, în contul menționat de Emitent în factura, înainte de utlizarea/alimentarea acestora câtre locațiile
stabilite prin contract, în conformitate cu prevederile legale privind acordarea voucherelor de vacanță.
4.6.Anularea comen;
a) În orice etapă a plasării comenzii, până la efectuarea plății, Achizitorul poate anula o comandă de

emitere/reemitere carduri încărcare vouchere de vacanță pe suporturile electronice prin întreruperea procesului sau
informarea în scris a EMITENTULUI. Anularea comenzii realizată înainte de efectuarea plătii se va face fără plata
de către Achizitora vreunei despăgubiri.
b) În cazul în care Achizitorul anulează o comandăde emitere/reemitere a cardurilor după efectuarea plătii si,
implicit, ulterior producerii suporturilor electronice, EMITENTUL va distruge cardurile comandate si varet
tariful achitat de Achizitor pentru emiterea cardurilor. Suplimentar, EMITENTUL are dreptulde a solicita Achizitor
despăgubiri în cuantum de 10 lei/card distrus.
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c) În cazulîn care Achizitorul anulează o comandă de încărcare vouchere de vacanță pe suporturi electronice după
efectuarea plătii, EMITENTUL va rambursa Achizitorului, în termen de cel mult 14 zile lucrătoare, valoarea
nominală a voucherelor de vacanță aferente comeni chitat de Achizitor pentru
serviciile de încărcare, precum si contravaloarea tranzactiilor efectuate de beneficiarii tichetelor între momentul
încărcării cardului si momentul procesării anulării comenzii. Suplimentar. EMITENTUL poate retine 0,2% din
valoarea nominală comandată de Achizitor, cu titlu de despăgubiri.
4) În situatia în care Achizitorul anulează o comandă care a constat atât în emitere/reemitere de carduri, cât si
încărcare vouchere de vacanță pe suporturi electronice, după efectuarea plătii, se vor aplica simultan prevederile de
la lit. b)si c) de mai sus.

S.DURATA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract începesă producă efecte de la semnării acestuia, de către ambele părți, până la data
de 31.12.2020.

6.DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1.Documentele contractului sui
-Anexa 1:
-Anexa 2;

-Oferta depret.

T.OBLIGAȚIILE EMITENTULUI
Emitentul se obligă:
7.1.Să execute serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuve!

asumat.
1.2.Să înscrie di
vacanță.
7,3.Să furnizezelista completăa operatorilor economici parteneri sistemului voucherelor de vacanțăpe suport
electronic și să facă demersuri în vederea afilierii altor unități la cererea Achizitorului. În acest sens, Achizitorul
este de acord ca respectiva listă actualizată a unităților partenere să fie pusă la dispoziție în format electronic.
aceasta putând fi accesată de Achizitor de pe site-ui Emitentului (www.edenred.ro).
7.4.Să asigure securitatea cardurilor până când Achizitorul intră în posesia lor prin persoanele desemnate de el în
partea introductivă a contractului. În cazul schimbării de către Achizitor a persoanelor nominalizate, schimbare ce
nu este adusă la cunoștința Emitentului cel târziu la data lansării comenzii ce urmeazăafi livrate, nu este opozabilă
Emitentului, acesta din urmă având dreptul de a nu preda cardurile către alte persoane decât cele prevăzuteîn
prezentul contract

În calitate de operator de date cu caracter personal. să păstreze în condiții de siguranță datele primite de la

Achizitorînlegatură cu comenzile acestuia și să le utilizeze doar cu respectarea prevederilor cuprinseîn clauza.

7,6. Să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror reclamaţii și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor
drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) în legătură cu produsele sau în legătură
cu serviciile prestate.
7.7. Emitentul are şi următoarele obligații specifice
- Să livreze cardurile comandate de Achizitor în termen de cel mult 6 zile lucrătoare, din momentul semnarii
contractului. Achizitorul se obligă să efectueze recepţia cantitativă şi calitativă a cardurilor la data livrării. orice
reclamaţie urmândafi făcută în scris în termen de cel mult 24 ore de la livrarea cardurilor, sub sancţiunea
decăderii, cu indicarea explicită a aspectelor neconforme şi conservareade către Achizitor a dovezilor în acest sens
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- Să încarce voucherele de vacanță pe suport electronic emise pe cardul cu vouchere de vacanță în termen de 1 zi

lucrătoare de la data încasării integrale în contul bancar al Emitentului a valorii nominale a voucherelor comandate
și a contravalorii serviciilor de emitere a vouchereior de vacanță pe suportul electronic maisus amintit, însă nu mai

devreme de | zi lucrătoare ulterioară confirmării scrise a Achizitorului în sensul că acesta ori beneficiarii se află
deja în posesia cardurilor pe care urmează să fie încărcate voucherele de vacanță comandate. Confirmarea scrisă a
Achizitorului în sensul antemeționatse va face prin menționarea, în cadrul mesajului de confirmare. a parolei
alocate de către Emitent și a numărului comenzii Achizitorului. Parola și numărul comenzii antemenționate vorfi
transmise Achizitorului la adresa de e-mail menționata la art. |.a de pe prima pagină a prezentului contract
- La cererea scrisă a Achizitorului. să deconteze acestuia, fara aplicarea art.4.6 lt. b si lit.c, la valoarea lor
nominală, voucherele alimentate pe suport electronic şi neutilizate în perioada de valabilitate, în măsura în care
cererea este înregistrată la Emitent, în termen de maxim S de zile de la data expirării respectivelor vouchere de

vacanță, mai puțin valoarea tarifului practicat de Emitent prin anexa semnată cu Achizitorul, în baza prezentului
contract. În cazul voucherelor de vacanță alimentate deja pe suport electronic, aflate încă în perioada de valabilitate
și necuvenite, precumșiîncazul încetării raporturilor de muncă dintre Achizitor și beneficiarii cardurilor pe care
sunt stocate vouchere de vacanță Achizitorul. în baza Cererii de restituire valoare nominală voucherelor de vacanță.
va solicita Emitentului, în timp util, însă nu mai târziu de 30 de zile de la data constatării uncia dintre situațiile
antemenționate, restituirea valorilor respective către Achizitor. În oricare dintre situații decontarea se va face în
termen de maxim 5 zile de la data recepționării de către Emitent a cererii scrise din partea Achizitorului, dacă sunt
întrunite condițiile precizate anterior, precum si cu condiția furnizării în timp util a tuturor informațiilor necesare
efectuării rambursării. Decontarea se va face prin virament bancar în contul precizat de Achizitor pe prima pagină a
Contractului. Emitentul nu are obligația de a rambursa sau înlocui Achizitorului cardurile alimentate cu vouchere
vacanță care, fiind deja în posesia acestuia sau a titularilor, sunt furate, deteriorate sau pierdute.
- Să pună la dispoziția Achizitorului și beneficiarilor de vouchere de vacanță pe suport electronic prin intermediul
link-ului www.edenred.roftermeni-card-ticket-vacanta, Termenii și condițiile pentru vouchere de vacanță pe suport
electronic care conțin modul de administrareșiutilizare a voucherelor de vacanță pe suport electronic, precum și a
cardului, inclusiv modul în care beneficiarul va putea consulta soldul disponibil la un moment dat pe suportul
electronic. procedura de înlocuire sau blocare a voucherelor de vacanță pe suport electronic în caz de furt sau
pierdere a suportului pe care acestea sunt stocate.
7.8. În situația în care Achizitorul lansează comanda de carduri pentru voucherele pe suport electronic prin serviciul
MyEdenred, Emitentul nu va răspunde de eventualele situații de imposibilitate, din orice cauze, a Achizitorului de a
accesa platforma și/sau website-ul Emitentului.

Î
Achizitorul este de acord să utilizeze lansarea

comenzii prin e-mail în condițile și la adresa ce va fi furnizată de Emitent prin intermediul operatorilor dela
serviciul Relatii Clienti al Emitentuli
7.9 Emitentul nu este răspunzător de calitatea produselor şi serviciilor achiziționate de titularii voucherelor de
vacanță Edenred din rețeaua unităților partenere ale sistemului de vouchere de vacantă Edented,

S.OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI
Achizitorul se obligă:
8.1.Să recepţioneze sei ile prestate de Emitent conform comenzilor sale şi dispoziţiilor prezentului contract.
8.2.Să înştiințeze Emitentul, în scris şi sub confirmare de primire, de orice modificare a datelor de pe prima pagină
a Contractului, inclusiv a persoanelor desemnate cu rocepția/gestionarea cardurilor, admițând faptul că orice
modificare a acestora neadusă la cunoștința Emitentului îl exonerează pe acesta din urmă de orice pretenții ale
Achizitorului ceşi-ar putea avea originea în executarea defectuoasă a contractului de către Emitent ca urmare a

stării de fapt generată de Achizitor.
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8.3.Să nu comercializeze cardurile și voucherele de vacanță încărcate pe respectivele carduri șisă instruiască
ă nu vândăşi să folosească voucherele de vacanță Edenred doar cu scopul de a achiziționa pachete de

i turistice prevăzute de lege şi doar de la unitățile partenere ale sistemului vouchere care afişează
autocolantele speciale de identificare ale Emitentului în acest sens.
8.4.În calitate de operator de date cu caracter personal, să colecteze, în formatul furnizat de Emitent, cu respectarea
dispozițiilor legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor dateşi să

transmită împreună cu fiecare comandă toate datele personaleşi informațiile referitoare la beneficiari, respectiv
nume, prenumeși cod numeric personal, precum și orice alte informații prevăzute de lege, necesare Emitentului

pentru emiterea, utilizarea, procesarea şi decontarea tranzacţiilor cu vouchere de vacanță în condițiile legale în

vigoare. Achizitorul își asumă responsabilitatea privind corectitudinea datelor din comandă. Termenele asumate de

către Emitent în îndeplinirea obligațiilor sale sunt condiționate de respectarea de către Achizitor a formularului de
comandă pus la dispoziție de Emitent, de corecta completare a acestuiașide respectarea de către Achizitor a
modalităților de transmitere a comenzilor prin mijloacele agreate de Emitent. Achizitorului este unicul responsabil
pentru completarea corectă a informațiilor necesare procesării comenzii, inclusiv corespondența între datele inserate

comandă pentru fiecare beneficiar al cardurilor. Prin efectuarea comenzii personalizate, se prezumăcă în

prealabil Achizitorul a obținut acordul beneficiarilor privind prelucrarea datelor conform dispozițiilor legale în

vigoare. Achizitorul va respecta prevederile din clauza 9 privind prelucrarea datelorcu caracter personal în baza
acestui contract.
&.5.În cazul comenzii prin serviciul MyEdenred, denumirea unui utilizator şi parola acestuia în MyEdenred
reprezintă informații confidențiale atât în raporturile cu terți, cât și în raporturile sale cu prepuşii Achizitorului.
Accesul la denumirea unui utilizator și la parola acestuia reprezintă responsabilitatea Achizitorului. În acest context,
orice comandă lansată de o persoană uzând de denumirea și parola unui utilizator al Achizitorului se va considera
ca fiind lansată de persoane din cadrul acesteia care au dreptul de a face astfel de operațiuni, Emitentul nefiind ținut
să verifice identitatea și competențele utilizatorului. Astfel, Achizitorul nu va putea refuza plata serviciilor efectuate
de Emitent în baza unei comenzi on-line lansate deutilizatorul administrator sau de către utilizatorii secundari ai
acestuia.
8.6.Săse asigure că plicurile care conțin suporturile electronice pe care sunt încărcate voucherele de vacanță.
înmânate titularilor, nu sunt deteriorate, respectiv că datele înscrise pe acestea sunt corecteşi conforme comenzii
sale.
8.7.Să menționeze în comenzile sale cel puțin elementele prevăzute în legislația voucherelor de vacanță
8.8.Achizitorul are și următoarele obligații specifice:
Să achite integral contravaloarea serviciilor de emitere a cardurilor conținând vouchere de vacanță pe suport
electronic achizitionate, valoarea nominală a voucherelor de vacanță achizitionate, precum și contravaloarea
serviciilor de încărcare a voucherelor de vacanță pe respectivele carduri, inclusiv TVA-ul aferent acestora din urmă.
în conformitate cu factura furnizată de Emitent, prin ordin de plată, în contul menționat de Emitent în factură.
- Să se asigure că suporturile electronice pe care sunt încărcate voucherele de vacanță sunt atribuite și administrate
numai cu respectarea condițiilor legale
- Să informeze beneficiarii cu privire la Termenii şi condițiile voucherelor de vacanță pentru card, respectiv că
documentul este pus la dispoziția beneficiarilor prin intermediul li
vacanta, asigurându-se că a depus toate diligențele pentru ca beneficiarul să înțeleagă șis
din Termenii şi condițiile pentru voucherele de vacanță pe card.
- Să transmită Emitentului, exclusivde pe adresa sa de e-mail menționată la art. 1.a de pe prima pagină a
Contractului către adresa Emitentului menționată în cadrul aceluiaşiart. ! (Card-RO/Gedenred.com), un mesaj
conținând numărul comenzii și parola aferentă acesteia referitoare la voucherele de vacanță pe suport electronic.
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Transmiterea respectivului mesaj reprezintă confirmarea faptului că Achizitorul ori beneficiarii săi se află deja în

posesia cardurilor pe care urmează să fie încărcate voucherele de vacanță Edenred.
— Să transmită Emitentului decizia sa scrisă de înlocuire a cardurilor furate sau deteriorate ori, după caz, de

reemitere a celor expirate, inclusiv transferul soldului existent pe acestea la data solicitării.
8.9.Să respecte orice alte obligații legale cuprinseîn legislația voucherelor de vacanță.

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
9.1.În contextul încheierii și executării Contractului, părțile vor prelucra o serie de date cu caracter personal,
respectiv:
(i) datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale Achizitorului („Persoanele de Contact ale

rului”) și ale angajaților Achizitorului care vor beneficia de produsele menționare în acest Contract
Achizitorului”) dezvăluite de Achizitor către Edenred;

(îi) datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale Edenred („Persoanele de Contact ale Edenred")
dezvăluite de Edenred Achizitorului:
Părţile vor stabili în mod individual mijloacele şi scopurile prelucrării datelor cu caracter personal.
9.2.Achizitorul (în calitate de operator de date) se va asigura că:

(î) datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Achizitorului si ale Angajaţilor Achizitorului vor fi

dezvăluite către Edenred în scopul încheierii și executării prezentului Contract, precum și în scopul transmiterii
comunicărilor în legătură cu Contractul și, în acest sens, va asigura informarea adecvată a Persoanelor de Contact
ale Achizitorului i, după caz, se va asigura că exprimarea opțiunilor în ceea ce priveşte comunicările comerciale
are la bază consimțământul Persoanelor de Contact ale Achizitorului ale căror date cu caracter personal vorfi
prelucrate de Edenred în scopul transmiterii comunicărilor;
(îi) datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Edenred vor fi prelucrate doar pentru scopul încheierii
și executării Contractului;
(iii) în general. datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea tuturor obligațiilor ce revin acesteia în
calitate de operator de date cu caracter personal, conform legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter
personal.
9.3.EDENRED (în calitate de operator de date) se va asigura că:
(î) va prelucra datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Achizitorului în scopul încheierii şi
executării Contractului, precum şi în scopul transmiterii de comunicări în legătură cu Contractul. inclusiv
comunicări comerciale din partea Edenred sau a partenerilor Edenred sau realizarea de studii / sondaje;
(ii) datelecucaracter personal ale Persoanelor de Contact ale Edenred vorfi dezvăluite Achizitorului în scopul
încheierii şi executării contractului și, în acest sens, va asigura informarea adecvată a Persoanelor de Contact ale
Edenred:
(iii) în general, datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea tuturor obligațiilor ce revin acestuia în
calitate de operator de date cu caracter personal. conform legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter
personal;
(iv) datele cu caracter personal ale Angajaţilor Achizitorului vor fi prelucrate de cătreacesta exclusiv în scopul
executării Contractului, procesării și decontării tranzacţiilor efectuate de Angajaţii Achizitorului, cu exceptia
situatiei în care Emitentul are o altă bază legală pentru prelucrare.

10.SANCȚIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR
10.1.În cazul în care, din vina sa exclusivă, Emitentul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci
Achizitorul are dreptul de a percepe penalități de întârziere de 0,02% pe zidin valoarea serviciilor neexecutate,
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Penalităţile se calculează începând cu ziua următoare datei stabilite ca
termen maximde livrare.
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10.2.Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul părți lezate de a
considera contractul reziliat de drept, fără punere în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă precumşide a
pretinde plata de daune - interese.
10.3.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată Emitentului,
fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudi
să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Emitent. În acest caz, Emitentul are dreptul de a pretinde
numaiplata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului

11. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE
11.1.(1). Prezentul contract intra în vigoare la data semnării sale de către ambele părți

(2). În cazulîn care Emitentul suferă întârzieri în executarea serviciilor, întârzieri datorate Achizitorului,
părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului
11.2.Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți
11.3.Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Emitentul nu respectă termenul de predare, acesta are obligația de a
notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare se face cu acordul părților
prin act adițional.

12.SUBCONTRACTANȚI
12.1.Emitentul are obligația, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu
subcontractanții desemnați, în aceleaşi condiții în care el a semnat contractul cu Achizitorul.
12.2.Emitentul are obligația de a prezenta Achizitorului contractele încheiate cu subcontractanții
12.3.Emitentul este deplin răspunzător față de Achizitor de modul în care este îndeplinit contractul

13.CESIUNEA
13.1 În prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract,
obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

14.FORȚA MAJORĂ
14.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
14.2.Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă.
14.3.Partea care se află în caz de forță majoră, o poate face opozabilă celeilalte părți cu condiția informării
în mod complet despre apariția cauzei de forță majoră. Cazul de forță majoră se comunică celeilalte părți
în termen de maxim3zile de la data apariției acestuia, prin fax. e-mail sau poștă-Prin forță majoră se
înțelege un eveniment mai presus de controlul părților, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii
contractuluişicare face imposibilă executarea și îndeplinirea contractului.
14.4.Dacă în termen de 3 luni de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și
notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-
interese.
14.5. Încetarea cazului de forţă majoră va fi comunicată celeilalte părţi contractante în scris, în termen de
24 de ore.

15.SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
1$.1.Achizitorul şi Emitentul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice
neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
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152. Dacă, dupăS dezile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Emitentul nu reușesc să rezolve în mod
amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de câtre instanțele judecătoreşti
competente din România.

16.ÎNCETAREA CONTRACTULUI
16.1.Prezentul contract încetează, în condițiile legii. în următoarele cazuri:

a. prin acordul ambelor părți
b. la data stabilită prin prezentul contract:
c. în cazul neexecutării obligațiilor așa cum au fost prevăzute în prezentul contract:
d. în cazul apariției unui caz fortuit sau de forță majoră care fac imposibilă aducerea la

îndeplinire a prezentului contract;
e. în cazul falimentului/desființării uneia sau ambelor părți.

16.2.Părţile sunt îndreptățite să procedeze la rezilierea contractului în următoarele situații:
a) neexecutarea de către una dintre acestea a obligațiilor contractuale:
b) dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării intenției de amendare a

contractului părțile nu ajung la o înțelegere comună în legătură cu modificarea şi/sau cu completarea
acestuia.
16.3.Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
părți. cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
16.4.Rezilierea si incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente
între părțile contractante.
16..Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța în mod unilateral contractul de furnizare în cel mult 15

zile dela apariţia unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care
conduc la modificarea clauzelor contractuale, astfel încât îndeplinirea contractului respectiv arfi contrară
interesului public.

17.COMUNICĂRI
17.1 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie săfie transmisă în scris.
înregistrată atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii ei
17.2 Comunicările între părți se pot faceşi prin telefon, fax sau email cu condiția confirmării în scris a primirii
comunicării şi la adresele comunicate de părți.

18.AMENDAMENTE
18.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adițional, numaiîncazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

19.ALTE CLAUZE
19.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
19.2 Prezentul contract se completează cu prevederile în vigoare ale legislației voucherelor de vacanță. Prin

excepție de la prevederile art. 18.1, în caz de modificare a legislației voucherelor de vacanță, clauzele contractuale
se vor modifica în consecință.

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu ar. 27134
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Părţile au înţeles să încheie azi dt ob lodo prezentul contract. în două exemplare, câte unul pentru fiecare

parte

Achizitor, Emitent,
ADMINISTRAȚIA L; l, PARCURI EDENRED ROMANIA S.R.L.,

Director Genfral a Manager de Cont,
Marius ALBIȘOR Alexandru RADUTA

Viză C.F.P.P.,
Director Econol

Monica COBAN NViZ ATI5 (MToob

Avizat Juridic,
Consilier Juridic,
Catalina IOSUB

—

Sef Sel in Publice,
Dan Mihai ROSIANU

Responsabil contract,
Serviciul Resurse Umane,
Sanatate si Securitatea Muncii,

Claudia BADEAA
7
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- ANEXA 1-
ANEXA TARIFARA

la contractul. _ din data de:

cheiată cu Achizitorul.

pentru emiterea voucherelor de vacanţă pe suport electronic

Tariful fără TVA pentru serviciile de emitere a cardurilor de vacanță Edenred plătit de Achizitor este 001 lei/coniract.
cu discount 100%.

Bestia coroincise oloitarea chatiiior de entre. încorcare. poonaire și vre. afost sabii pentu
valoarea nominală a voucherelor de veconță maximă adrită de lege lo momentul comenzi

[orvicii incluse în farit

Desci lore cont

|fritere/resmitere carduri noi

[Personalizare carduri

|ivrarea cardurilor

Procesare comanda prin My Edenred

Alimentare carduri prin My Edenred

Factura electronica

Consullonta dedicata

ERere ccao REGRES COST FIN

Blocare card pierdut, fura, deteriorat

Consultare sold si franzaciii prin aplicatia mobila My Edenred

Consultare sola si Tronzaciii prin platforma online My Edenred

Nolifican încarcare carduri beneficiari prin email

Notificare în aplicatia mobila privind cauza eventualelor tranzactii esuate
[Serviciu Suport Clienti si Utilizatori

[Scrisoare de însofire alasala cardului

E
tor de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134

Sos Bucureşti
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ANEXA 2
Lista nominala cu personalul A.L.P.A.B. care beneficiaza

de vouchere de vacanta pentru anul2020

Data inceperii|P2*2 Încetării|ToraNr. activitatii /Nume Prenume CNP|activitatii la
| valoare= APAR|“UPendarii|şichetecontractuluiTARE GREORGFE TTETTSLEGOZE TEO= ȚARREI SICVIC ADR TEODSTSrGOOST 14502 ȚArASGIU VLAD GEORGE ESCTODEZOCZ 1450 |ARSOR [MARS ESCTTSTZOSSE 1450= Aso TUCA [PTOOSOLSZES 1450E ECU ODC [ETOOSOSEESOST 14507 |ISGNDRU TAN TEZOSTEZI-526 14505 ȚANDRABULEA [GGET TESEZIZSSTEAT 1450S ANDREI FLORE TSOSTEST TEZE 1450)16 ȚANDREI [VREC FEOSOTETOGSE 145077 |ANGFED [ON TESCTTZDOSET 1450TE |APARASOVEI FLORE TE TOSEESOSE 145015 ȚARTICUCT [CREGROATA TTEDSTOEZTSAT 1450[BROS [TRATA TERTOZIZT 4625 1450)[O cr [STECOTA FEZREEEZICITAA 145016 [BACOV FIORI TEZIZISZSOOZE 145017 [BADEA [OTU CONSTANTA [Z/OTT TISO 1450TE BADEA [GEGRGETA [STTTOSSZISSS 1450TE ȚBRER [AURA FEREOTEZZETĂ 145026 ȚBACU [EUGEN TEZDTOT=00Z5r 1450Zr ȚBALAEATI [GEORGE RSOSOSTODOZE 1450ZE ȚBRTCU [RONA CASTI—[ETOSTOZZTSZT 1450ZE ALTAE NCOAE TETOSZTZTESTT 14502 |RREU GREC FETOSEDIOGEST 145025 |BRSCANDURI [CONSTANTIN TEZOTTOD=ODrE 145025 BAZAVAN [STARE ZESDSTZEDOST7 1250= JEFCARU [PENE [ETTTEZTEZSZS 1450ZE BACEANU [COSTEL TETOSOTOGaT 145025 BALAN TRATA [EZOZOTIOOSEZ 145035 JBIRGUCENESCU VICTORIE EET TOEEDOZSE 12505 JBERGULESCU CITARE MIRELA [PSTESTSETSOTA 1450SE BERGA [CRISTIAN EMANUEL” [2ESTZT724DO7E 1450a |BERCU DIVOT NARCELIU Di TESOGOSZOESSO 1450O srco [SIVAN TETOSTTASOOTE 145035 ȚBRINZAN CREA ARIE ESTZOTZSASEE 145055 BUCUR [COE TESOSZEEZTSSS 145057 [BORER [GEORGATŢA [ZSEOEZOSET7EG 1450SE [BUNGETERRT DOMTRU TESOTIBTOOOST 1450)SE BURGER GR EDOSOTSTIZEZ 1450O ȚCRNACREU [ROGNDRA ODOETOLDOSTE 1450= [ac ORICA [PSTDESSSZTE 1450)E CAZAN [VATENTIN ETOSTSTOROSS 1450= ŢRORAST TE TEOSOSTOODSS 1450a [CON [EUGENIE [OSTZTOZZESZE 1450

EN ZII [OARE [PSTTZSZZOOTE 145015 JRORESCU [AGRETA [POSCEZSSTIETT 14507 JERZERARU PASCU TEDOSTT=OOTET 1450E |CERSEC CORNEL PESGEZTIDOTE 1450E ȚOREPTIS [STEFAN [STOTSTOTSTOE 145056 ORION [ATEXANDRU EDTOCEESOOSE 1450
ST CRRICEANU [ATENA TIPAELA— [PSGOSTOLSTSSS 1450
SE ȚOLI [GREORGFE TETOZOEZSOSZT 1450;
FEN CUL SI [SOSTEZSOOTT 1450;

SM



= ŢENE [PANTELE [PSSOSOSEOOTZT 1450
55 ȚGOPTer [SANDA [ZIOOTOSST 4105 1450
SE OSTER ULIAN FLORIN TSTOTOSZTTTZE 1450
ST ORSTER [SILVIU ALEXANDRU

—
[rBTOSTEZTOOTE 1450

55 |COBAN [DANIELA MONICA [2700815455027 1450
56 ȚCOIOCARU [OTITA [26305Z6rO0ZST 1450
56 JCORBIE [AVINA, [2650726400536 1450
ST CONSTANTIN ORE [1680517470657 1450
62 [CONSTANTIN [ONUT CIPRIAN [TTEOSOT45303T 1450
65 |CONSTANTIN [MARIA

——
|ESSOTZTADOSEE 1450

E [CONSTANTIN [PETRE ECEZEEI 1450
55 JPRĂGTUN [CATELUTA [PESOSZZ400=17 1450
56 JGRECIUN ÎNCOTAE [rSSOxTSIDOTOA 1450
ST [PRISTACRE ION [1660305513151 1450
SE [CRISTEA VASTE 1651107470057 1450
55 ȚORISTER DVUTORUT TETOZOLST1555 1450
TO ȚDaN [ALINA FLORENTINA—[2870517450042 1450
71 [DANATACRE DUMITRU ErTOTI00575 14507 [DARE MIMA TESTZTOADOTTT 1450
75 |DATOU MIFATŢE 1650105345555 1450
TA |DIANCU [MARIN CRISTIAN [17ST125522527 1450

[DU [SORIN TODBZA105001 1450[ea ERSTE ES FE77 [oi [ANETA [ST TOZETTERT 1450
TE JDNCE NE [ZTOTZITALSOZI 14507 Țar [COSTED TTEDSOESEaZa5 1450
50 ȚDINESCU [CONSTANTIN 7TOL174Z1550 1450
ST PU [CHIRIE AURELIAN [1720105470025 1450E DRE TRANDAFIR ACETEETERULI) 1450
55 [DOROBANTU FLORIN TEOTISI000TT 14505 [PORGIAN IOANA. [25003Z5x005TE 145055 DRAGOMIR IE T6SOST5a3T5TT 1450E [DRAGOMIRIȘTEANU MARILEN [ZTEOSTOSZ1617 145087 [DRAGUT [ANGEL [25502T01DOTSE 145055 [DULGRERU [PETRUT GABRIEL [TBTOSTOz5ST00 145085 ȚDUMIRE [ROTARA [ZTSOTTTESOOIS 145056 JDUMITRACRE [CONSTANTIN [STOTZOA00253 1450
ST [DUMITRACEE MARIA. [ZETOTI100Z04 1450
52 [DUMTRESCU ALENTIN TTOSTZI5O0TA 1450
SE DUMITRU [GINA MONICA [ZrESSTETOCSS 1450OPUN [FLORENTINA [2630325400555 1450OP ro ÎNCETA EETOSRSET oSE DUMITRU [ETERA [2STOSOSESESTT 1450
57 DURE FRECA [ZTEOSZELISOZE 145058 DURLER [ALEXANDRA [ZTSOSTSOSTEAS 1450
SS ȚEFTENE [ALEXANDRU TSTOTEAZI5TZ 1450106 ȚEFTIME LAURA [2730530701585 1450

TOT [ENACHE [MARIAN 700505255EEA 1450
102 JENACHE [OVIDIU COSTEL TETT3D1Sa5TE 1450
105 ȚERE MARIAN [160DSCSIDO7ES 1450
104 |FIERARU [DANA [274060Z=50056 1450
105 [FLOREA [CRISTI [2770115160055 1450
106 [FLOREA UIAN GREORGRE

—
[1680573520054 1450

107 [FRUNZE VASE T6SOSTB40065O 1450106 [FUNDETERRU ASTE 1550505400275 1450155 JGATERU [MERIT LEONARD

—
[TETOZODTDOZES 1450716 GATEI ETERA [26805TZE7OTOS 1450TI [SEANTE [ONCE [ZTSTOZESE1550 1450

TIZ |GEBAILI [CONSTANTIN MARIAN

—
[1600722100077 1450

715 [GEONEA [RADU IAT [1750506424525 1450
TIE [GEORGESCU JANE [PESO124521515 1450



175 ŢSRENCEA MARIAN SSOSZT2000EE 1450
116 [GHENUȘ [ALEXANDRU [1670624441510 1450
T17|GHERGHINA [ELENA [2680503421527 1450
115 ȚGHGCEL [GEORGFE TTOTZISETOOTE 1450
115 [Gran ÎNCUTAE TSEDADIDOEZE 1450
120 |GHIŢ) [RADA [2601201400407 1450
121 [GATE TALENT [Z700550EZ151E 1450
TE |GLIGORE REVECE ZETOTTIIOOTIT 1450
125 |[GREDINARU ÎNUSE. [Z6SOGOSLOOZIE 1450
125 [GRIGORE NNE [ZTOTTTSETOOZE 1450
725 [GROSU [MIFRELA GAROFIȚA

—
[2750514517667 1450

126 [HARABAGIU [SANDA [2720525513505 1450
127 [RUTARU ÎNCOLAE T6_DS05100553 1450
TE ȚIANCU [DANIELA CRISTINA [PBSOEZGNS155S 1450
125 ŢIANCU TED TOT TTTSZSTZI 1450
150 ȚIANCU NGARE [PrEOSTEITOS 1450
131 IE [CONSTANTIN [1660319232645 1450
132 |ILIE' [ELENA MONICA [2750504174896 1450
133 [ION [ANA [2660309234175 1450
134 [ION [COSTEL [1710427521641 1450
155 ȚIOR [ETERA [26DTOSZSTTE 1450

 [ORESCU MIRELA. [GSTOZI 21554 1450O Țocssr SORIN CATA ȚOSOTISEEOSST 150
155 ȚINTE [ETER [PBO7ZZZSTIE 1450
139 ȚIONITĂ INICĂ [1681210521584 1450
140 [IONIȚĂ [NICOLAE [1730510470012 1450
TE ȚIONTE VASILICE [ZTSTOZOLS0SZ 1450
T4Z [IORDACHE [RURICĂ [1620510200225 1450
165 ȚIORDACHE [SITE [2650801100572 1450
T44 |IOSUB IONELA CĂTĂLINA [2750213270015 1450
TES ȚISTRATE [FEREL [RTZESEZTEZO) 1450
TE |ISTRATE [NECUZE [EGOTISTSTETS 1450
ETA UZ [TERUTA [2620507100202 1450
148 |LAMBRACHE IULIAN [1660814230921 1450
T:5 ȚIEPZOAT ION CIPRIAN [TTFIZIOTIOTSE 1450
150 |LĂZĂRESCU [GEORGETA [2610316274780 1450
151 |LEAFU [AURELIA|[2610703400061 1450
152 [LEFTER [LENUȚA [2730708225652 1450
153 |LIXANDRU VASILE [1700705470080 1450
154 LUCA [NICULINA [2650517283375 1450

UNTRARU ORICE [25BOSTEADOSOT 1450o [MADA [CĂTĂLINA [2860123410053 1450
157 |MAICAN [MARCEL [1560215400877 1450
TSE MANEA [MARIAN T60OZIBa00T<Z 1450
155 [MANEA [GEORGICE 1810310230522 1450
150 [MANER-GRITE [NARA 1650725256720 1450
161 [MANU' [LAURENȚIU [1621017400123 1450
152 [MARES [MTFEAT SODIZENDTZS 1450
163 [MARIN [MIRCEA [1690309100055 1450
164 [MARIN [NCUTĂ [1680302521601 1450
165 [MARINESCU [ONITA NELA [2650117345380 1450
166 [MATEI [AURELIA [2681013523152 1450
167 |[MĂRGĂRINT [MONALISA MARICICA |2721208211660. 1450
168 |MIDA. [DANUT [1640514113689 1450
156 ȚMIDE [ACHIM SEBASTIAN

—
[1550428400274 1450

TE [IAT [FATIARE [ZEOOZETOOSZE 14507 [ATAT [RURETA. [Z710526T54205 1450
TE [MFALCER [GEORGETA [ZTETZITETOOTT 1450
TE MILEA [RONA [ZTS0SZSETO0TE 1450
TE [MINCU [COSTINEI GEORGE

—
|17063ZEAZTSZE 1450

TE [MINCU ARTE [25TOSOSTTSZS 1450
e



T7E ȚUNTILE SANDU TSSTZZZSTESST 1450177 |MIRANCER LENUŢA [ZESOE17420017 1450TE [MTROT [CONSTANTIN ROBERT [17607T8E1T55Z 1450175 |MLADIN [PAULINA [POTOEZESTEZ5 1450186 |MOSE [PETRE SETZ22400071 1450187 [MOISE [SANDA [2600221004155 1450TSZ [MOLDOVERRU MIFAELE [ZEZOBTSISOTIE 1450155 ȚNORERU DUMITRA [ZBSOSOSZrESa 1450TE: [MORARU [GEORGE [T7BOST7470010 1450185 [MUREȘAN [CLAUDIA FLORENTINA

—
[2770416254575 1450186 [NEACSU VALERICE EST TOSIOO457 1450187 [NEACSU [UMINTA [ZTSTZT14500Z 1450185 NEACSU [CARMEN [PSTIOTSISTS 1450186 [NEAGU [COS [ECE 1450150 [NEGOESCU [LAURA ŞTEFANIA. [ZSSTTOZEZOOTZ 1450191 [NEMET NORBERT JANOS [TTEDEZ=3000TE 1450162 [NEMTEAND [ORA [PESCSZS-005TE 1450155 [NEMTEANU [CONSTANTIN 1560721400550 1450TE NICA. ÎNCOAE TOSOSZA=700TE 1450155 [NICOLAE ILEANA MARILENA [2790512474515|13022020) 1053156 ÎNICULA PETRICA [ZTEOEOEAZI SIT 1450[a ÎNCULE [PAN 1560751515155 1450ÎNCULATE T [165OSTOAST5Z7 1450155 [NT [GREORGAE 650501D0TZT 1450200 [NT] TON TS_OZIZa0OTST 1450zor [NTE MARIANA MIMAELA— [27305274215Za 1450Z0Z |NrT? [VERONICA [Z7S06Z74TODZ 1450205 ri [BOGDAN MARIA [TTEOTOSGASEI 1450204 [DANCER [CONSTANTĂ [2ETTOZISTTIS 1450205 [OLTEANU ION 6EOTOSZT-6ZZ 1450[OLTEANU ÎNCUTRE SCOSTOZI+605 1450OLTEANU ION 17OSOE10057O 1450[DOI [FLORINTORUT TEOO8ZDAT0TST 1450[OPREA ARIA [ZETOBZ510007E 1450[OPREA [GASRIET TTODEZTaTOGSE 1450[OPREA [LUMINITA FLORIN [2EZDTST10106 1450

[PANATTE VIORICA [ZETOFT 3030015 1450
[PARASCHIV ÎNCORE 1650205470057 1450
[PARASCHIV [ADRIANA [ZSEO7 15400710 1450[PARASCHIV [RONA DONA [2550525100265 1450PAVEL [DUMITRU MARCEL—[TEST IZEZaT5aa 1450PRUN [NICOLETA [ZEOSTI 100145 1450[PET [MEDELINA NICOLETA—[27608TSTSTEOA 1450[PETROIU PAULINA, [ZESOTZ7 100045 1450[PRIEA [DUMITRU TSTTTTEZISZI 1450IRU [FLORENTINA SIMONA—[2770572400015 1450
(PLUGARU [GEORGETA [ZESO102100055 1450
[POMPIERU [SORINA [RTAOSTOETODTT 1450[POP [FLORIAN 6TOAZ500145 1450
[POPA [GABRIELA GEORGIANA [2750515734575 1450
[POPESCU NICOLETA ROXANA [2780802455014 1450
[PORUMBESCU [AD T6007304004ZT 1450
[PRALEA [ELENA [ZTODSZTA515T7 1450

Z25 [PRALEA [DANIE [TTSOBTSa51525 1450
250 [PREDA [GREORGAE TTTZZSTOOGTE 1450
251 [PREDA CEE [RTSOZOSTSTESE 1450
252 [PRICOP [GREORSFE TBSO5O4ZAT 143 1450
255 [PRICOPE PETRU [16Z0SZ5E0057T 145025: JPUSCAŞU ÎNCULINA [ZZOTTT5051660 145055 ȚRADU [DANIELA [ZTEOTZS150363 145056 [RADU [GEORGE [PTZOSTERSTETE 1450

k



Z57 [RADU [GREORGFE TESTOTEAOOGES 1450
ZE [RADU ION TTOSOTETSLST 1450
255 ȚRADU [MARIA 7SO717455015 1450
240 [RADULESCU [ANA VIRGINA FEEZECIENE) 1450
20 [RADULESCU [OCTAVIAN T5507EZIDOTES 1450
242 [RAICU [EUGENE [PEDOSOT100TST 1450
745 [RASOVERNU [ELENA [2500=15400105 1450
Za [RAȚOI [ETERA [ETSTOTTTOOTE 1450
ZE [RU [SANDINE [2620517400257 1450
246 [ROȘIANU [DAN MIFAT r85050E2E0851 |25.052020| 851
257 [ROȘU [ANGELE [z70Z250STSST 1450
255 [ROTARIU [GEORGE TEZOSTEZZASTT 1450
245 |SAGHIU MICTORIA TVORE [ZrEOZZTTSTST+|12032020 1216
250 [SANDU [DANIELA [2T405OGESTSZ 1450
251 [SANDU [ELENA [268C3D115=210 1450
257 [SANDU [cer TSTOZIEIDOrTI 1450
255 [SANDU [NEC TSSO7OSIOOLEZ 1450
254 [SASU [DORINE [ZTZOBTEaSTSAT 1450
255 [SASU [FORCE TTEOSOSIST510 1450
256 [SAVU [MARIA [ZTTOTOSSOOTE 1450
257 |SERDIN [NICOLETA [RrOTOZGDILaO 1450a SINCA INCOLAE TSZ0SOxZ148Z7 1450Or [OR [RSTOEZTGTEEZ 1450
260 [SITARU VASTE TSTOSD=20065 1450
267 |SRBU [EUGENIA ALICE [ZTEOZZSAST517 1450
267 |SREU [COSTEL TTEOTTASTETE 1450
265 |SODOTEANU [GEORGE ST0225400Z35 1450
264 [STAN ÎNCULINA [2661224250515 1450
265 |STAN [FURE T6SD5255Z1501 1450
266 STAN [DIANE [ZTEOTTTETOOTT 1450
267 [STANCIU FLORICA [2651002100555 1450
265 |STANUTI IONEL TSTOTIOTTOFTE 1450
265 |STEREA UL TTAOTIGSTZSTI 1450
Z76 |STOEAN [ALENDATE [ZEZOSO5100E6D 1450
Z71 [STOEF [MARIAN [ISTIZZBEZSTAZ 1450
Z72 [STOIAN [MALACRE [16TIZD1D00SE 1450
Z75 [STOICA ETERA FRERZEZEZIEEU) 1450
Za [STOICA [MARCETINE. [2680504272626 1450
z75 [STOICA [SIVE [2851204250074 01052020|481
TIR [STOICA ODORE [ZBEOEZE000TO 1450

STRETILE [GEORGHE TSSOSTEIDOLSZ 1450
STRINU VIOREL SSTOO75ZZEZ5 1450

275 |SURGATE RON [2680505450037 1450
785 [SOLO MRCEA 1511254007235 1450
ZE |SORICT MARIS 16501Z53_4253 1450
262 |ŞTEFAN CRISTIAN T7A0ST2472545 1450
265 [STEFAN ARIA [2710506150015 1450
264 [STEFAN PETRCE 16TT105400253 1450
265 ȚTATU NICOLAE TOTIOSE0Z7 1450
265 [TĂNASE MERE [25S0EZEa0035T 14506 Ţic [PETRUTA. [ZT TOSTOSESEDS 1450
265 ȚIICRETER NASTE T7Z1024451520 1450
265 TOLEA [ELENA [2550703251552 1450
260 |TOMA [FLORIN TETOTSESDOTT 1450
ZT ȚTONE [PARASCRIV. [16205Z5400T5T 1450
262 [TRANDAFIR IONUT. TIDSO7ZTaE0T 1450
255 ȚTRANDAFIR TUDOR [1680713214607 1450
764 |ROFCANDREBULEA RUTA [P6S0ZZ7075055 1450
ZE ȚTRONARU [PANTELE [ERTZOTIDOTIa 1450
76 |TUDOR [PCIE LUMINTTE [ZTO0GZ+=51545 1450
257 ȚTUDOR [CORNELIA OLIMPIA [2550513251557 1450



255 ȚrUDOR [CANA CRISTINA [PESOZTAZS55OS 1450
266 ȚIUDOR [SANDU [TSTOSOSEZI5TT 1450
500 ȚTUGORACE IONEL [TTTIZISESTEIE 1450
301 [TUFIS [AURELIAN [TTSOEZZAGa5TA 1450
302 ȚTUNARU [LCANA. [26712055Z5T6T 1450
305 |TUNARU [PETRE T6BDSOS5ZTE0T 1450
304 [TURCU [COSTIN GEORGE [18SD+TEAZ00SE 1450
SE ȚTUREU [GEORGFE NEZEZEEZERUL) 1450
306 ȚTURTI [DOREL [1561017400654 1450
307 ȚTAPURIEE |STEAN BANEL [ZET TTZ:500aZ 1450
508 ȚTOIEA [STEE [ZETOSS1055435 1450
305 VASTE NEA [Z5SCEOSA00SST 1450
310 VISO [OANA FLORANCE 287 TTZE5TSES 1450
ST [VILCEANU [DRE [PSTOFT 3401017 1450ST ILEANA [PBS0EZ030775 1450
315 VADA [RUXANDRA CAMELIA [2720025451557 1450
514 |VADESCU ELENE [Z7TOGOZESTESD 1450
55 ȚVoCU [DOREL TSTOGSISTEZT 1450
316 JVocU [ARON ESTI T5400Z55 1450

TOTAL = 456041 lei

Sef serviciu Resurse Umane
Sanatatea si Securitatea Muncii

Olimpia COJOCARU

Întocmit
Inspector de special

Claudia BADI


