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CONTRACT DE SERVICII 
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2. Părkile contractante, 

Sc INTERNET ŞI TEHNOLOGIE 53 SRL, cu sediul social in Bucureşti, Calea Vitan, nr. 242, sect. 3, CUI R038189005, 

Inregistrat la Registrul Connerţului cu nr. J40/15452/2017, cont nr.  deschis la 

GarantiBank — Agenţia Unirii, reprezentată prin dna.  Preşedinte CA, in calitate de 

PRESTATOR, pe de o parte şi, 

SD3 Salubritate si Deszăpezire 53 S.R.L., cu sediul social in Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3 Bucureşti, CUI 

R037804020, inregistrat la Registrul Comerţului Cii nr. J40/9896/21.06.2017, cont nr. 

 deschis la BCR, reprezentată prin dl. , Preşedinte C.A., în calitate de 

BENEFICIAR, pe de altă parte 

3. Definiţii 

in prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale. 

b. beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. livrabil — documentaţia aferentă serviciilor, pe care prestatorul se obligă, prin contract, să o predea 

beneficiarului; 

e. servicii - servicii pe care prestatorul se obligă, prin contract, să le presteze; 

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentu! Incheierii contractului şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, Indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră 

un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 

de costisitoare executarea obligaţiiIor uneia din părţi: 

g. zi - zi calendaristică; an 365 de zi1e, 1 lună 30 zile calenciarsjce. 

4. Interpretare 

4.1. in prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

4.2. Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica 

in mod diferit. 

5. Obiectul contractului 

5.1. Prestatorul se obligă să presteze următoarele servicii pentr 

Servicii de securitate accesare site 
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a. Certificat Alpha SSL wildcard/ domeniu/ an 

Servicii de suport şi mentenanţă a platformei web pentru http://www.salubritates3.roi 

Servicii de hosting site şi mail 

5.2. Serviciile vor fi prestate în acord cu oferta tehnico — financiară, anexă la contract şi parte 

integrantă a acestuia 

6. Preţul contractului 

6.1. Preţui serviciilor, conform ofertei tehnico — financiare, este de: 

Servicii de securitate accesare site 

a. Certificat Alpha SSL wildcard/ domeniu/ an — 110 Euro, fără TVA 

Servicii de suport şi mentenanţă a platformei web http://www.salubritates3.ro/ — 50 euro/ 
lună, fără TVA 
Servicii de hosting site şi mail (1GB) — 0,85 Euro/ 1GB de spaţiu ocupat/ lună, fără TVA 

6.2. Contravaloarea serviciilor se va plăti în baza recepţiei semnate de ambele părţi şi a facturii 

fiscale emise în lei, la cursul valutar al BNR din data emiterii facturii. 

7. Durata contractului 

7.1. Durata prezentului contract este de1 an de la data semnării acestuia de către ambele părţi şi se 

poate prelungi prin act adiţional. 

8. Documentele contractului 

8.1. Documentele contractului sunt: 

a. oferta tehnico - financiară 

b, orice acte adiţionale la contract, dacă parţile contractante vor consimţi să semneze astfel 

de documente 

7.2. Actele adiţionale au ordinea de referinţă a documentului pe care îl notifică. 

7.3. Documentele care alcătuiesc contractul se consideră a se explicita reciproc. in caz de ambiguitate 

sau divergenţă, acestea trebuie să fie citite şi interpretate în ordinea mai susnnenţionată. 

9. Obligaţiile principale ale prestatorului 

9.1. Prestatorul se obligă să efectueze serviciile în acord cu oferta sa tehnico — financiară 

9.2. Prestatorul se obligă să răspundă solicitărilor beneficiarului privind serviciile care fac obiectul 

prezentului contract, în 5 zile lucrătoare de la data recepţiei acestora. in funcţie de tipul 

solicitării, acest termen de răspuns poate fi modificat numai cu acordul părţilor. in acest scop, 

părţile vor utiliza comunicarea prin e-mail folosind următoarele adrese: 

Pentru Beneficiar: salubritate.s3@yahoo.com 

Pentru Prestator: site@its3.ro 

9.3. (1) Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarui împotriva oricăror: 

- reciannaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din incălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci inregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, 

folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, 

astfel de incălcare rezultâ din respectarea documentaţiei descriptive intocmită 
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9.4. Prestatorul va executa contractul manifestând grija şi diligenţa necesară in indeplinirea 
serviciilor. 

9.5. Prestatorul va permite, după caz, in funcţie de serviciile care fac obiectul contractului, accesul 
beneficiarului la zona gazdă printr-un cont de tip utilizator/ administrator, numai la cererea 
expresă a beneficiarului. in acest caz, beneficiarul va trebui să respecte credenţialele predate şi 

să un le altereze pe perioada lor de valabilitate. Acestea vor fi generate aleatoriu. 

10. Obligaţiile principale ale beneficiarului 

10.1. Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile in maxim 3 zile de la data predării documentului 
de recepţie a serviciilor. 

10.2. Beneficiarul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator 1n termen de maxim 15 zile 
de la recepţionarea acestora, in baza documentului de recepţie acceptat de ambele părţi. 

11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

11.1. in cazul in care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi indeplinească obligaţiile 

asumate, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o 
cotă procentuală de 0,06% din valoarea serviciilor neefectuate, pentru fiecare zi de intărziere. 

11.2. in cazul in care beneficiarul nu işi onorează obligaţiile in termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acestuia 1i revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,06 % din plata fără TVA, neefectuată, pentru fiecare zi 
de intarziere. 

11.3. Penalităţile nu pot depăşi cuantumul debitului la care sunt calculate. 

11.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, in mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a 
pretinde plata de daune-interese. 

11.5. Părţile 1şi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă, fără nici o 
compensaţie, dacă una din părţi dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze 
sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru cealaltă parte. ln acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
indeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 

12. Recepţia serviciilor 

12.1. Recepţia serviciilor contractate se va realiza la sediul beneficiarului. 

13. Ajustarea preţului contractului 

13.1. Preţul contractului nu se ajustează. 

14. Amendamente 

14.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional. 

15. intărzieri in indeplinirea contractului 

15.1. Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de servicii 1n 
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15.2. in afara cazului in care beneficiarul este de acord cu o prelungire a ternnenului de executie a 

contractului, orice intârziere in indeplinirea contractului dă dreptul părţii vătămate de a solicita 

penalităţi celeilalte părţi. 

16. Forţa majoră 

16.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

16.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada in care aceasta acţionează. 

16.3. indeplinirea contractului va fi suspendată in perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

16.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi in mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie in vederea 

limitării consecinţelor. 

16.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi incetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la incetare. 

16.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi incetarea de drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

17. Soluţionarea litigiilor 

17.1. Beneficiarul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neInţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură 

cu îndeplinirea contractului. 

17.2. Dacă, după 15 de zile de la inceperea acestor tratative, Beneficiarul şi Prestatorul nu reuşesc să 

rezolve 1n nnod 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. (1) Orice comunicare Intre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă in scris (electronic). 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atât in momentul transmiterii, cât şi in momentul 

primirii. 

19.2. Comunicările intre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării in scris 

a primirii comunicării. 

20. Protectia datelor cu caracter personal 

19. 1. Părţile trebuie să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţille 

protecţia datelor cu caracter personal. 

19.2. Părţile sunt conştiente de faptul că normele europene din Regulam 
oricărui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea u 
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care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea 
Europeană sau care le furnizează servicii. 

Prin urmare, Părţile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a 
se limita la: 

• capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau 
transferul informaţiilor personale; 

• informarea in caz de breşă de date a tuturor destinatarilor relevanţi, într-un interval maxim 
de 72 ore şi, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de 
incălcare a securităţii datelor a ajuns în atenţia acestuia, 

• indeplinirea tuturor Indatoririlor obligatorii privind documentarea conformărli cu 
Regulamentul 679/2016. 

19.3 Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au incheiat, 
acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul 
unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat intre Părţi. De asemena perioada de 
stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă 

realizării obiectului principal al contractului. 

19.4 Datele cu caracter personal schimbate intre Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor 
terţe părţi neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, 
Părtile vor lua toate măsurile tehnice şi în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte 

obligaţiile asumate prin această clauză: 

• vor împiedica persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu 
care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal; 

• vor preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor de prelucrare a datelor; 

• se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au 
acces numai la datele la care au Drept de acces şi că datele cu caracter personal nu pot fi 
citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizaţie în cursul prelucrării sau utilizării 

după• stocare; 

• se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate 
fără autorizaţie în timpul transmiterii electronice sau transportului i că este posibil să verifice 

să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu 
caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor; 

• se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă i de către cine au fost introduse, modificate sau 
eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor; 

• se vor asigura că, în cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele 
sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Părţi; 

• se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de d• 
accidentală se vor asigura că datele colectate în scopuri diferit 
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21. Transparenţa 

20.1 Prestatorul autorizeaza beneficiarul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele 
prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra 
datele cu caracter personal in raport cu obligatiile contractuale si ale Regulamentului UE 679 
/ 2016. 

22. Legea aplicabilă contractului 

22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au inţeles să incheie azi,   15.06k)21. prezentul contract, in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte. 

BENEFICIAR, PRESTATOR, 

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL SC IN SRL 

Preşedinte C.A. 

DireCtor General A.dj. 
_ 
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