
CONTRACT nr. 2638/ 28.07.2020 

Art. 1 Partile contractante 

SD3 SALUERITATE SI 
DESZAPE 

INTRARE NR 

ZIUA UNA 

S.C. SFERA S.R.L. cu sediul in Craiova, str. Calea Severinului nr.18D, tel 0251 461 060, fax 
0251 461 061, inregistrata la Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj cu nr. J16/161/2001, cod 
fiscal nr. RO 13765161, cont deschis la Banca Transilvania 
reprezentata de Director  si Director Economic , in calitate de Furnizor, 
pe de o parte, 

Si 

SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL cu sediul in Bucureşti, sector 3, Calea Vitan, nr. 
154-158, parter, birou nr. 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. 
J40/9896/21.06.2017, CUI R037804020, titulara a contului nr.  
deschis la Banca Comerciala Romana, reprezentata de  care are functia de Preşedinte C.A., 
denumită in continuare „Cumparator" pe de alta parte, 

Art. 2 Obiectul contractului 
Furnizorul se obliga sa livreze echipamentele prevazute in Anexa 1 la prezentul contract. 
Beneficiarul se obliga: 
- sa receptioneze si sa plateasca echipamentele si serviciile prevazute in Anexa 1 la prezentul 
contract, conform articolului 4 din acest contract. 

Art. 3 Valoarea contractului 
Valoarea contractului este de 78 358 Lei valoare fara TVA, la care se adauga TVA 14 888,02 

Lei. Valoare cu TVA este de 93 246,02 Lei. 

Art. 4 Conditii de plata 
Plata se face in cu OP in termen de 30 zile. 

Art. 5 Termen de livrare 
Termenul de livrare este 2-5 zile de la comanda ferma. 

Art. 6 Perioada de Earantie 
Perioada de garantie este de 12 luni de la livrare pentru generatorul de curent si 24 de luni de 

la livrare pentru motocompresor. 

Art. 7 Penalitati 
Pentru intarzieri la livrare, respectiv la plata, Furnizorul, respectiv Beneficiarul, vor plati 

penalitati de 0,15 % pentru fiecare zi de intarziere, numai pentru partea de marfa nelivrata, respectiv 
neachitata. 

Art. 8 Forta majora 
Nici una din partile contractante nu va putea cere despagubiri sau alte compensari financiare 

celeilalte parti, datorate neindeplinirii partiale sau totale a obligatiilor contractuale datorate cazurilor 
de forta majora (razboi, greve, dezastre naturale), dovedite prin acte legale, in conformitate cu 
prevederile legii. 

Ambele parti contractante au obligatia sa anunte cealalta parte despre aparitia cazurilor de forta 
majora, in termen de 5 zile. 



Perioada de indeplinire a obligatiilor contractuale va fi prelungita cu perioada corespunzatoare 
starii de forta majora. 
ART.9.A.PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

1. Părţile trebuie să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile în vigoare, privind protecţia 
datelor cu caracter personal. 

2. Părţile sunt conştiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui 
operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane 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, intr-un interval maxim de 72 ore 
şi,In cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul In care o astfel de incălcare a 
securităţii datelor a ajuns in atenţia acestuia, 

• indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 
679/2016. 

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, Incheiat între Părţi. De asemena perioada de stocare a datelor 
personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal 
al contractului. 

4. Datele cu caracter personal schimbate între 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 
m'ăsurile tehnice şiln special organizatorice necesare, 1n ceea ce priveşte obligaţiile asumate prin 
această clauză: 

• vor impiedica 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 in cursul prelucrării sau utilizării şi după stocare; 

• se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără 

autorizaţieln timpul transmiterii electronice sau transportului şi că este posibil să verifice şi 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 şi de către cine au fost introduse, modificate sau 
eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor; 

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

• se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală se 
vor asigura că datele colectateln scopuri diferite pot fi prelucrate separat. 



B. TRANSPARENTA 

Furnizororul autorizeaza Cumparatorul 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. 

Art. 10.Clauze finale 
Toate litigiile aparute privind acest contract vor fi rezolvate de catre Beneficiar si Furnizor pe 

cale amiabila. 
In caz contrar, ele vor fi rezolvate in instantele judecatoresti. 

Intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

FURNIZOR 

Director 

Director Economic Consili Juridic, 



ANEXA 1 la Contract nr. . 2638/28.07.2020 
Nr. 
Crt. 

Denumire Cant Pret unitar 
fara TVA 

LEI 

Valoare 
LEI 

Valoare fara TVA 
LEI 

1. 
Motocompresor M50 

Producator Kaeser 
1 68 000 68 000 

19% 
2. 

Generator 8503 HSB 
Producator AGT 

-, 5179 10 358 

TOTAL FARA TVA, Lei 78 358 

TVA (19%), Lei 14 888,02 

TOTAL CU TVA, Lei 93 246,02 

FURNIZOR 

Director 

Director Economic 

CUMPARATOR 

Presedinte CA, 

er Juridic, 


