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CONTRACT DE SERVICII 

Nr. 

1. Părţile 

S.C. SD3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., cu sediul in Calea Vitan nr. 154-158, 

parter, biroul nr. 2, Sector 3, Bucureşti, CUI RO 37804020, nr. inreg Reg. Comerţului J40/9896/ 

21.06.2017, cont  deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată de 

 — Preşedinte C.A, in calitate de beneficiar, pe de o parte 

şi 

S.C. GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L. cu sediul in Str. Chiciurei nr. 47, Sector 3, Bucureşti. 
telefon: 021.344.1489, număr de inmatriculare la Registrul Comerţului J40/841/1994, cod fiscal RO 
5348490, cont  deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, 
reprezentată prin imputernicit legal 1n calitate de prestator, pe de altă parte, 

2. Definiţii 

2.1 - in prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract — reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale. 

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

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

pentru Indeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. servicii — activităţi a căror prestare fac obiect al contractului 

e. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 — Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC). 

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

sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul 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 obligaţiilor uneia din părţi; 
g. cazul fortuit — un eveniment care nu poate fi prevazut i nici Impiedicat de către cel care ar fi

fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs şi care face imposibilă executarca 
şi, respectiv, indeplinirea contractului de către una dintre părti; este considerat caz fortuit 
atunci când cauza producerii prejudiciului este circumscrisă unor imprejurări obiective care 
privesc insasi natura internă a lucrului sau sfera de activitate, control sau influenţă a 
debitorului obligaţiei 

h. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
3.1. În 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. 



3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică 

in mod diferit. 

Clauze obligatorii 
4. Obiectul contractului 
4.1. Prestatorul se obligă să presteze pentru beneficiar servicii de service autorizat. 
4.2. Serviciile care fac obiectul prezentului contract sunt: 

- Servicii de diagnoză şi constatare; 

- reparaţii curente la ansamblurile mecanice, subansamblurile, suprastructurile i piesele din 
sistemele de frânare, direcţie, suspensie, transmisie, motor, echipament electric, echipament 
hidraulic, sistem de compactare; 

- verificare şi reparare a instalaţiei de aer condiţionat/climatizare; 

- lucrări de tinichigerie efectuate asupra elementelor de caroserie; 
- lucrări de vopsitorie auto. 

4.3. Beneficiarul se obligă să plătească preţul serviciilor prestate pentru achizitor prevăzute la subpct. 

4.2 de la prestator. 

5. Preţul contractului 
5.1. Preţul pentru manopera serviciilor prevăzute la art. 4.2. este in cuantum de 102 lei fără TVA/ oră, 

respectiv 121,38 lei cu TVA inclus/ oră. 

5.2. Preţul contractului este ferm. 

6. Modalitatea de plată 

6.1. Prestatorul va emite factura/facturile pentru serviciile prestate după semnarea procesului verbal de 

predare-primire. Fiecare factură va avea menţionat numărul contractului, datele de emitere şi de 

scadenţă ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in original, la adresa specificată de beneficiar, 

precum şi prin mijloace electronice ( e-mail la adresa: sa1ubritate.s3(2vahoo.com ). 

6.2 Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de maxim 30 zile, de la data 

inregistrării facturii la acesta, prin ordin de plată. 

7. Durata contractului şi termenul de livrare 
7.1. Contractul intră in vigoare după semnarea acestuia de ambele părţi şi este valabil până la data de 

31.12.2020. 
7.2. Prezentul contract poate fi prelungit cu acordul părţilor, printr-un act adiţional. 

7.3. Prestarea serviciilor va fi asigurată de către prestator, pe baza comenzii beneficiarului. 

8. Obligatiile principale ale prestatorului 
8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele conform prezentulu 
contract. 
8.2. Prestatorul se obligă să menţină preţul serviciilor pe toată perioada de derulare a contractului. 
8.3. Prestatorul se obligă să desemneze un administrator de cont care să ţină în permanenţă legătura 

beneficiarul. 
8.4. Prestatorul se obligă să emită facturile în conformitate cu serviciile prestate. 
8.5. Prestatorul se obliga sa despăgubească beneficiarul impotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justitie, ce rezultă din incalcarea unor drepturi de proprieta e 
intelectuală(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialel , 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu serviciile prestate, şi 



i0 daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei in 
care o astfel de incalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini intocmit de către 

achizitor. 

8.6. Prestatorul se obligă să asigure personal calificat şi în număr suficient pentru a face faţă 

volumului mare de lucrări de reparaţii auto (mecanici auto, electricieni auto, tinichigii auto, , 
vopsitori auto); 

8.7. Prestatorul se obligă să menţină in valabilitate autorizaţia de funcţionare emisă de Registrul Auto 
Român (R.A.R.) pentru intreaga gamă de lucrări efectuate la autovehicule/autosanitare; 

8.8. Prestatorul se obligă să asigure o garanţie minimă de 6 luni, conform Legii nr. 449/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru serviciile prestate, a materialelor de exploatare i a 

pieselor de schimb in conformitate cu normele fabricantului; 

8.9. Prestatorul se obligă să execute operaţiile de service, conform prevederilor din instrucţiunile 

tehnice de intreţinere şi exploatare emise de către producătorul autovehiculului/ autoutilitarei/ 
autospecialei, a normelor de timp şi a condiţiilor de calitate specifice fiecăruia/fiecăreia in parte. 

8.10. Prestatorul se obligă să verifice serviciile prestate astfel incât, autovehiculul/ autoutilitara/ 

autospeciala să corespundă din punct de vedere tehnic normelor impuse de legislaţia rutieră; 

8.11. Prestatorul se obligă să emită recomandări scrise privind modul de utilizarefintreţinere a 

autovehicului/autoutilitarei/autospecialei ce a făcut obiectul unor intervenţii de service; 

8.12. Prestatorul se obligă să efectueze serviciile de intreţinere şi reparaţii cu piese de schimb cu 

caracteristici tehnice şi dimensionale care să le asigure un nivel calitativ, de performanţă şi siguranţă 

in exploatare. Acestea trebuie să fie in concordanţă cu reglementările tehnice definite în legislaţia 

internă referitoare la standardele naţionale care adoptă standarde europene. 
8.13. Prestatorul se obligă să asigure in zilele lucrătoare un program de lucru prelungit, atunci când 

situaţia o impune; 
8.14. Prestatorul se obligă să asigure tractarea şi transportul gratuit la sediul unităţii de service a 

autovehiculelor/autoutilitarei/autospecialei care sunt cu defecţiuni ce nu permit circulaţia in 
siguranţă, dacă acestea se află in trafic pe teritoriul sau in raza Municipiului Bucureşti. 

in cazul in care autovehiculele/autoutilitarele/autospecialele beneficiarului vor fi imobilizate pe 
raza Municipiului Bucureşti, precum şi in afara acestuia, prestatorul va asigura asistenţa tehnică la 
faţa locului precum si tractarea până la sediul cel mai apropiat al unităţilor de service agreate de 
acesta; 

8.15. Prestatorul se obligă să execute cu prioritate lucrările comandate de achizitor, in termenul cel 

mai scurt introducând Autovehiculul/autoutilitara, autospeciala in lucru, conform programării. 

8.16. Prestatorul se obligă să intocmească documentele de constatare, devizul estimativ al lucrării şi să 

presteze serviciile după primirea acceptului beneficiarului; 
8.17. Prestatorul se obligă să anunţe beneficiarul ori de câte ori apar diferenţe faţă de documentele 
iniţiale de constatare; 
8.18. Prestatorul se obligă să răspundă pentru orice lipsuri de pe autovehicule/ autoutilitare/ 
autospeciale (inventarul acestora), inlocuiri neautorizate de piese şi eventualele accidente suferite în 
service, pe timpul cât acestea se află in reparaţie; 

8.19. Prestatorul se obligă să menţină legătura permanentă cu reprezentantul beneficiarului pentru 
rezolvarea rapidă a oricăror probleme legate de reparaţii, facturi, etc. 
8.20. Prestatorul se obligă să asigure piesele de schimb şi materialele de exploatare necesare 
reparaţiilor şi reviziilor, iar piesele şi subansamblele inlocuite să fie restituite beneficiarului; 
8.21. Prestatorul se obligă să asigure termenul de constatare a unei defecţiuni care nu poate fi mai 
mare de 24 de ore de la sesizare; 
8.22. Prestatorul se obligă să remedieze defecţiunile in termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data 
primirii acceptului beneficiarului privind devizul de reparaţii, cu piesele de schimb aflate in stocul 
prestatorului. Remedierea defecţiunilor cu piese de schimb care nu sunt in stocul prestatorului se va 
efectua in termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data acceptului beneficiarului privind devizul de 
reparaţii; 



Nerespectarea termenului de remediere al defecţiunilor declarat in ofertă dă dreptul beneficiarului la 
rezilierea contractului, după efectuarea a 3 notificări asupra modului de derulare a contractului. 
8.23. Prestatorul se obligă să permită unui reprezentant al beneficiarului să urmărească reparaţia pe 
toată perioada de derulare/execuţie a acesteia. 
Prestatorul va infonna persoana responsabilă, nominalizată de beneficiar, asupra tuturor eventualelor 
intervenţii apărute accidental în cadrul procesului de revizie sau reparaţie şi va obţine acordul acesteia 
pentru fiecare intervenţie suplimentară ce trebuie efectuată in vederea aducerii autovehiculului / 
autoutilitarei / autospecialei la parametrii de exploatare precizaţi de către producătorul fiecărui tip de 
autovehicul/autoutilitara/autospeciala in parte. 
Prestatorul va motiva intervenţia suplimentară printr-o constatare sau o documentaţie tehnică prin care 
se va face dovada necesităţii efectuării respectivei intervenţii. Documentaţia tehnică menţionată se va 
ataşa în completare la devizul estimativ de reparaţie şi va sta la baza analizei preliminare necesare 
aprobării de către beneficiar a costurilor aferente reparăriirinlocuirii reperelor in cauză şi/sau a 
efectuării operaţiunilor de remediere propuse. 
8.24. Prestatorul se obligă să ia toate măsurile legale de asigurare a personalului propriu implicat in 
realizarea contractului, pe linie de protecţia muncii, mediu şi P.S.I., instruirea acestuia, acordarea 
echipamentului de lucru şi protecţie, cercetarea eventualelor accidente de muncă şi inregistrarea 
acestora; 
8.25. Prestatorul se obligă să respecte prevederile legale (HG 1425/2006, cu modificările 

completările ulterioare) prin deţinerea de personal anume desemnat pe linie de Sănătate şi Securitate 
în Muncă şi prin constituirea unui Comitet de Sănătate şi Securitate în Muncă; 

8.26. Prestatorul se obligă să asigure paza bunurilor beneficiarului şi să asigure integritatea acestora pe 
perioada reparaţiilor. 

9. Obligatiile principale ale beneficiarului 
9.1. Beneficiarul se obligă să efectueze plăţile pe baza facturilor si a devizelor transmise de prestator si 

acceptate de către beneficiar, in termen de maxim 30 de zile de la inregistrarea acestora la sediul 
acestuia. 
9.2. Beneficiarul va fumiza prestatorului toate informaţiile necesare pentru desfăşurarea 

corespunzătoare a contractului. 
9.3. Beneficiarul se obligă să desemneze un administrator de cont care să ţină in permanenţă legătura 

cu prestatorul. 
9.4. Beneficiarul se obligă să asigure predarea autovehiculului în perioada de programare stabilită 

pentru revizie/ reparaţie; 

9.5. Beneficiarul se obligă să asigure validitatea ITP şi a poliţei RCA la momentul efectuării după caz, 

a unei probe de drum; 
9.6. Beneficiarul se obligă să asigure ridicarea autoturismelor/autoutilitarelor/autospecialelor reparate 
in cel mult 24 ore de la momentul în care prestatorul anunţă finalizarea lucrării. 

9.7. Beneficiarul se obligă să asigure organizarea de şedinţe de lucru cu prestatorul ori de câte ori este 
necesar pentru a identificahnpreună soluţiile cele mai optime pentru a nu bloca intervenţia operativă; 

10. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

10.1. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea cu intârziere a obligaţiilor contractuale asumate, partea in 
culpă datorează penalităţi de intârziere de 0,1% pentru fiecare de zi de intârziere, fără ca totalul 
penalităţilor să poată depăşi cuantumul sumei datorate. 
10.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră in insolvenţă, cu condiţia ca această 
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. in acest 
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
Indeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 



Clauze specifice 

11. Ajustarea preţului contractului 
11.1. Preţul contractului este ferm pe intreaga perioadă de valabilitate a acestuia. 

12. Subcontractanţi 

12.1. in cazul în care în derularea activităţii prestatorului anumite părţi ale contractului sunt derulate 
de subcontractanţi, prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de beneficiar pentru modul în care 
indeplineşte prezentul contract. 

13. Amendamente 
13.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 

interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data incheierh contractului. 

13.2. Modificările contractului, se vor face doar prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi şi cu 

respectarea prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia. Dacă solicitarea de modificare 

provine de la prestator, acesta trebuie să inregistreze solicitarea la beneficiar cu cel puţin 15 de zile 
inainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a actului adiţional. 

13.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale normelor juridice. 

13.4. Niciun act adiţional nu poate fi incheiat retroactiv. Orice modificare a contractului care nu ia 

forma unui act adiţional sau care nu respectă prevederile prezentului contract, va fi considerată nulă. 

14. incepere, finalizare, intărzieri, sistare 
14.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile în termenul convenit prin prezentul contract. 
(2) Prestatorul este responsabil pentru prestarea serviciilor în termenul agreat i se consideră că a luat 
în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea intămpina în acest sens şi nu va invoca nici un 
motiv de intărziere sau costuri suplimentare. 
(3) in cazul în care prestatorul suferă intărzieri datorate în exclusivitate beneficiarului, părţile vor 

stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciilor. 
14.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta 

are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor de 

prestare a serviciilor asumate în termenul de prestare se face cu acordul parţilor. 

14.3. in afara cazului în care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 
intărziere în indeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita penalităţi prestatorului. 
14.4 Dacă pe parcusul derulării contractului beneficiarul nu respectă termenele de plată, acesta are 
obligaţia de a notifica, în timp util prestatorului modificarea datei de efectuare a plăţilor. Modificarea 
datei de efectuare a plăţilor se face cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional. 

14.5. Cu excepţia prevederilor clauzelor privind forţa majoră, o intărziere în efectuarea plăţilor dă 

dreptul prestatorului de a solicita penalităţi achizitorului, potrivit prevederilor clauzei 10. 

15. incetarea si denunţarea unilaterală a contractului: 
15.1 Prezentul contract incetează în următoarele situaţii 
a) prin ajungere la termenul prevăzut in art. 7.1; 
b) prin acordul părţilor consemnat în scris; 
c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau execută necorespunzător obligaţiile 

contractuale. 
d) prin denunţare unilaterală a contractului de către beneficiar. 



e) dacă forţa majoră sau cazul fortuit acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 
30 zile. 
15.2. in situaţia rezilierii/rezoluţiunii totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către 
prestator a obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese in cuantum egal cu 
valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate. 
15.3. in situaţia in care executarea parţiala a obligaţiilor contractuale face imposibila realizarea 
obiectului contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost recepţionata o parte din contract conform 
dispoziţiilor legale, prestatorul va datora beneficiarului daune-interese in cuantum egal cu intreaga 
valoare a obligaţiilor contractuale stabilite prin contract. 
15.4. Nerespectarea in mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu 
notificările scrise şi transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neindeplinirea 
respectivă precum şi la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neindeplinirea 
obligaţiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze in termen de maxim 5 zile de la data 
primirii notificării. 

15.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente intre 
părţile contractante. 
15.6. Părţile sunt de drept in intârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract. 
15.7 Beneficiarul işi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, in cel mult 15 zile 
de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului, sub 
condiţia notificării prestatorului cu cel puţin 3 zile inainte. 
15.8. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi dă dreptul părţii 

lezate de a declara unilateral rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese. 

16. intărzieri în indeplinirea contractului 
16.1. Prestatorul are obligaţia de a indeplini contractul de servicii in conformitate cu clauzele 
prezentului contract. 
16.2. Dacă pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenele de prestare atunci 
acesta are obligaţia de a notifica beneficiarul in timp util; modificarea datei/perioadelor asumate se va 
face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

16.3. In afara cazului in care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului, orice intârziere in 
indeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita penalităţi prestatorului. 

17. Cesiunea 
17.1. in prezentul contract este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, fiind 
posibilă numai cu acordul expres al debitorului cedat, obligaţiile născute rămânând in sarcina părţilor 

contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate sau orice alte obligaţii asumate prin 
contractul subsecvent. 
17.2. Atunci când un subcontractant işi exprimă opţiunea de a fi plătit direct este permisă cesiunea de 
creanţă in favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile din contract care sunt indeplinite de către 

aceştia. Transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru 
partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, va avea loc in momentul in care va fi 
confirmată indeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare. 

18. Forţa majoră şi cazul fortuit 
18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

18.2. Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează părţile contractante de indeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţionează. 

18.3. indeplinirea contractului va fi suspendată in perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor pănă la apariţia acesteia. 
18.4. Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte parţi, imediat şi 

in mod complet, producerea acesteia ţi să ia orice masuri care ii stau la dispoziţie in vederea limitării 

consecinţelor. 



18.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 30 de zile, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi incetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
18.6. Dacă oricare parte consideră că au intervenit imprejurări de forţă majoră sau caz fortuit, care pot 
afecta indeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata 
probabilă şi efectul probabil al imprejurării de forţă majoră sau caz fortuit. in lipsa unor instrucţiuni 

scrise contrare ale beneficiarului, Prestatorul va continua indeplinirea obligaţiilor sale in baza 
contractului de servicii in măsura in care acest lucru este posibil in mod rezonabil şi va căuta toate 
mijloacele rezonabile alternative, pentru Indeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de 
evenimentul de forţă majoră sau caz fortuit. Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative 
decât in urma instrucţiunilor în acest sens ale beneficiarului. 

19. Soluţionarea litigiilor 
19.1. Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau dispută care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatură cu 

indeplinirea contractului. 
19.2. Dacă, după 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi prestatorul nu 

reusesc să rezolve in mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca dispută să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul beneficiarului. 

20. Răspunderea contractuală 

20.1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul 

contract atrage răspunderea contractuală a părţii in culpă. 

21. Limba care guvernează contractul 
21.1. Limba care guvemează contractul este limba română. 

22. Comunicări 

22.1. (1) Orice comunicare intre părţi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisă in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atât in momentul transmiterii cât şi in momentul primirii. 

22.2. Comunicările intre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării in scris a primirii comunicării. 

23. Legea aplicabilă contractului 
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
23.2. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, precum şi 

reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de 
Primă Instanţă şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, 
subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi 
şi reglementări. Prestatorul va despăgubi beneficiarul in cazul oricăror pretenţii şi acţiuni in justiţie 

rezultate din orice incălcări ale prevederilor in vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau 
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu. 

24. Protectia Datelor Cu Caracter Personal 
24.1. Părţile trebuie să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile in vigoare, privind 
protecţia datelor cu caracter personal. 
24.2. Părţile sunt inţeleg faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui 
operator de date sau imputemicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează 
date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeană sau care le fumizează 
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. 
24.3. Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care îl au Incheiat, 
acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau in alt scop face obiectul unui 
acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre Părţi. De asemena perioada de stocare a datelor 
personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal 
al contractului. 
24.4. 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 in special organizatorice necesare, "in 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 1n cursul prelucrării sau utilizării şi după stocare; 
• se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără 

autorizaţie In tirnpul transmiterii electronice sau transportului i 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 incheiat intre Părţi; 

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

25. Transparenţa 

25.1. Prestatorul inţelege şi acceptă dreptul beneficiarului de a face publice clauzele prezentului 

contract i a facturilor aferente acestuia prin publicarea acestora pe site-ul propriu şi implicit de a 

prelucra datele cu caracter personal in raport cu obligaţiile contractuale şi ale Regulamentului UE. 

Părţile au inteles să incheie azi,  , prezentul contract 1n două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 

Beneficiar Prestator 
S.C. SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. S.C. Gradinariu Import Export S.R.L. 

Preşedinte C.A., 

Consil er jundic, 


