




e) sa distribuie Turist Pass Card numai salariatilor sai indreptatiti legal a
le primi $i utiliza $i sa ii instruiasca pe ace$tia asupra conditiilor legale 9i 
contractuale de utilizare (inclusiv dar fara a se limita la interdictiile aplicabile 
BENEFICIARILOR); 
f) sa respecte obliga�ile din art. 3.5 din CONTRACT;
g) sa comunice EMITENTEI in termen de 24 ore de la data constatarii,
asupra furtului, falsificarii sau utilizarii frauduloase a Turist Pass Card,
precum $i orice tentativa in acest sens; comunicarea va mentiona numarul
de identificare al suportului electronic al Turist Pass Card furate,
falsificate sau utilizate fraudulos, datele de identificare ale BENEFICIARULUI,
imprejurarea comiterii faptei, demersurile legale efectuate $i masurile luate 
ca urmare a constatarii faptei;
h) sa informeze BENEFICIARII asupra: (i) faptului ca se suporta de 
catre ace9tia contravaloarea SERVICIILOR TURISTICE prestate de catre
AFILIATE care depa9e9te valoarea Turist Pass Card primite, (ii) interdic\iei de 
comercializare a Turist Pass Card in schimbul unor sume de bani 9il sau al 
alter bunuri 9il sau servicii; (iii) interdictiei de a utiliza Turist Pass Card 9i in alte 
scopuri decat cele prevazute de LEGE; 
i) sa colaboreze cu EMITENTA pentru organizarea sistemului voucherelor 
de vacanta pe suport electronic Turist Pass Card care sa permita 
BENEFICIARILOR accesul la informa\iile privind utilizarea §i soldul
valorii nominale a Turist Pass Card transferate BENEFICIARILOR (inclusiv
prin punerea la dispozi\ia EMITENTEI, in mod prompt 9i gratuit, a tuturor 
informatiilor necesare solicitate de aceasta ); 
n) sa-i in9tiinteze pe BENEFICIARI cu privire la data alimentarii $i valoarea 
voucherelor de vacanta pe suport electronic Turist Pass Card transferate; 
o) sa i9i exercite cu buna-credinta 9i diligenta drepturile 9i obligatiile privind 
acordarea Turist Pass Card BENEFICIARILOR. PARTILE convin in mod 
expres ca, in ceea ce prive9te valorile nominale ale Turist Pass Card 
transferatel alimentate de EMITENTA catre BENEFICIARI 9il sau 
restituirea acestor valori ale Turist Pass Card transferatel alimentate 

·EFICIARILOR 9i necuvenite, EMITENTA actioneaza exclusiv in baza
._uctiunilor §i informatiilor primite de la CLIENT 9i, prin urmare, acesta din 
urma o exonereaza pe EMITENTA de orice responsabilitate in legatura cu 
indeplinirea de catre aceasta din urma a instructiunilor CLIENTULUI 9i o 
garanteaza pe EMITENTA impotriva tuturor consecintelor 9il sau pretentiilor 
provenite din partea BENEFICIARILOR 9il sau a oricaror alte persoane 9i/ sau 
a autoritatilor competente in legatura cu indeplinirea de catre EMITENTA a 
instructiunilor CLIENTULUI. 
9. REZILIEREA. NEEXECUTAREA. SUSPENDAREA.
9.1 Prezentul CONTRACT va putea fi reziliat de plin drept, fara preaviz, fara 
interventia instantelor de judecata, 9i fara nicio alta formalitate suplimentara (i) 
de catre EMITENTA, in caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare 
de catre CLIENT a oricareia dintre obligatiile sale prevazute la articolele 5 �i 6, 
la data primirii de catre CLIENT a declaratiei de reziliere trimisa prin scrisoare 
recomandata cu confirmare de primire, fax cu confirmare de primire, e-mail cu 
confirmare de livrare sau curier, CLIENTUL fiind de drept in intarziere, respectiv 
(ii) de catre CLIENT, in caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare 
de catre EMITENTA a obligatiilor sale de emitere de Turist Pass Card conform
CONTRACTULUI, la data primirii de catre EMITENTA a declara\iei de reziliere
trimisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax cu confirmare
de primire, e-mail cu confirmare de livrare sau curier, EMITENTA fiind de drept
in intarziere.
9.2 Fara a aduce atingere prevederilor de la articolul 9.1 de mai sus, in caz
de neexecutare sau executare necorespunzatoare de catre CLIENT a
obliga\iilor sale prevazute la articolele 8 �i 14.2, EMITENTA va putea suspenda

�utarea obliga\iilor sale rezultiind din prezentul CONTRACT pana la corecta 
_.,plinire de catre CLIENT a obligatiilor sale. 
9.3 PARTILE convin in mod expres ca executarea obliga\iilor EMITENTEI 
rezultand din prezentul CONTRACT este suspendata de drept 9i fara niciun 
fel de formalitate pe perioada in care EMITENTA nu mai de\ine, din orice motiv, 
autorizatia de a emite vouchere de vacanta, acordata de autoritatile competente. 
9.4 PARTILE convin in mod expres ca EMITENTA nu va datora CLIENTULUI 
niciun fel de despagubiri pentru neindeplinirea obliga\iilor sale datorita motivelor 
prevazute la art. 9.3. 
9.5 Executarea CONTRACTULUI se suspenda de plin drept pentru perioada in 
care CLIENTUL nu este legal indrepta\it a acorda salaria\ilor sai vouchere de 
vacanta. 
10. FORJA MAJORA
Nicio PARTE. nu va fi raspunzatoare 9i nici nu va putea fi considerata ca 
a in cal cat prezentul CONTRACT in cazul · in care aceasta se gase9te in 
imposibilitatea de a respecta vreuna dintre obliga\iile sale (cu excep\ia obligatiei 
de plata a pretului care va trebui efectuata de CLIENT la scadenta in orice 
situatie) in caz de Forta Majera. Va fi considerata Forta Majera orice eveniment 
extern, imprevizibil, invincibil 9i inevitabil, independent de vointa PARTILOR 
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cum ar fi, fara a se limita la: razboiul, incendiile, exploziile, inundatiile, 
cutremurul, revolutia, nefunctionarea sistemelor informatice, defecte in 
functionarea schemelorl organizatiilor de plata sau modificari legale ori 
reglementare (impuse de autorita\ile competente) care impiedica EMITENTA 
sa i§i indeplineasca obliga\iile prevazute in prezentul CONTRACT. Cu excep\ia 
cazului modificarilor legale 9i reglementare sus-mentionate, PARTEA afectata 
de Forta Majera va transmite celeilalte PARTI un certificat emis de Camera 
de Gernert 9i lndustrie a Romaniei atestand situatia de Forta Majera intr-un 
termen de 30 zile de la data interventiei cazului de Forta Majera. Daca in caz de 
Forta Majera PARTILE nu sunt in masura sa-9i execute obliga\iile contractuale, 
PARTILE se vor reuni intr-un termen de 5 (cinci) zile de la interventia cazului 
pentru a adopta masurile pe care le considera necesare in vederea corectei 
indep!iniri a CONTRACTULUI sau pentru a decide de comun acord incetarea sa. 
in cazul in care nu s-au efectuat aceste comunicari, in modalita\ile mentionate 
mai sus, PARTEA afectata de Forta Majera va fi decazuta din dreptul de a invoca 
evenimentul de Forta Majora drept cauza de exonerare. Daca intr-un termen de 
6 ($ase) luni de la data interventiei cazului de Forta Majera, PARTILE nu ajung 
la un acord, oricare dintre PARTI poate inceta unilateral prezentul CONTRACT. 
11. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
11.1 Prezentul CONTRACT poate fi modificat numai prin acordul scris, semnat 
�i data! al ambelor PARTI. Orice modificare produce efecte numai pentru viitor. 
11.2 Prevederile alineatului precedent nu se aplica modificarilor legale 
imperative, inclusiv cu privire la valoarea nominala a Turist Pass Card. 
12. LITIGII
Orice litigiu rezultand din interpretarea sau executarea prezentului CONTRACT 
care nu poate fi rezolvat amiabil intr-un termen de 30 (treizeci) de zile, va fi 
solutionat de catre instantele competente. 
13. DREPT APLICABIL
Prezentului CONTRACT i se aplica toate prevederile legale in vigoare in 
Romania inclusiv 9i in mod special ale OUG nr. 812009 cu toate normele, ordinele 
9i instructiunile de aplicare (inclusiv modificarile care ar aparea ulterior semnarii 
CONTRACTULUI), precum �i cele ale Legii nr. 9812016 privind achizi\iile 
publice, dispozitiile imperative ale acestora facand parte integranta din 
CONTRACT. 
14. DISPOZITII FINALE
14.1 Cu exceptia unor dispozi\ii exprese contrare in prezentul CONTRACT, orice 
notificarel comunicare adresata de catre una dintre PARTI celeilalte va trebui 
realizata prin scrisoare recomandata cu confirmare de prim ire, fax cu confirmare 
de transmitere, e-mail cu confirmare de livrare sau curier in atentia persoanelor 
men\ionate la punctul A) din contract. 
Fiecare PARTE este obligata sa informeze cealalta PARTE cu privire la orice 
schimbare referitoare la datele sale de identificare (in special in privin\a adresei 
9i a numerelor de contact), cu eel pu\in 7 (9apte) zile inainte de data intervenirii 
respectivei modificari. 
14.2 in cadrul rela\iei comerciale care face obiectul prezentului 
CONTRACT, PARTILE pot ajunge in situatia de a-9i comunica intre ele un 
anumit numar de date cu caracter personal. PARTILE se obliga sa respecte 
ansamblul dispozi\iilor cuprinse in legi $i in alte acte normative aplicabile 
in materie. in consecin\a: (a) CLIENTUL se obliga sa colecteze de la 
BENEFICIARI §i sa transfere EMITENTEI, cu respectarea dispozi\iilor legale 
aplicabile, toate datele personale §i informa\iile referitoare la BENEFICIARI 
care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea 9i decontarea 
tranzaqiilor cu vouchere de vacan\a 9i pentru indeplinirea oricaror alte activitati 
aferente prezentului CONTRACT, in condi\iile legislatiei aplicabile pentru 
protectia datelor cu caracter personal, cu modificarile 9i completarile 
ulterioare; 9i (b) EMITENTA se obliga sa pastreze in condi\ii de siguranta 
datele primite de la CLIENT 9i sa nu le utilizeze in alte scopuri decat eel 
pentru care au fost primite. Ob\inerea consimtamantului 9i informarea 
persoanelor vizate (in special dar fara a se limita la BENEFICIARI) in 
conformitate cu dispozi\iile legale aplicabile, ob\inerea aprobarilor necesare 
precum §i efectuarea oricaror formalitati pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal (inclusiv de catre EMITENTA) 9i pentru transferul/ dezvaluirea acestor 
date catre EMITENTA in conformitate cu dispozi\iile legale aplicabile, sunt in 
sarcina CL!ENTULUI, care garanteaza pe EMITENTA impotriva consecin\elor 
9i preten\iilor provenite din partea respectivelor persoane sau autorita\ilor 
competente. 
14.3 in conformitate cu prevederile Art. 1202-1203 din Codul Civil, PARTILE 
confirma ca au discutat 9i negociat prevederile prezentului CONTRACT 
i;;i ca sunt de acord in mod expres cu toate prevederile CONTRACTULUI. 
Termenul de prescriptie aplicabil in cazul cererilor avand ca obiect drepturi ale 
CLIENTULUI rezultate din prezentul CONTRACT este de 1 (un) an. 
14.4 ANEXE: Anexele la prezentul CONTRACT, semnate de PARTI, fac parte 
integranta din CONTRACT. 
14.5. Prezentul CONTRACT este intocmit 9i semnat in doua exemplare 
originale, cate unul pentru flecare PARTE. 

Sodexo Pass Romania SRL 


