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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 
Nr. 3 / 14.12.2020 

I. PĂRTILE CONTRACTANTE: 

CIETA 7.c? 

EPOQUE 
CONSULTING 

S.R.L. 

tix 

EPOQUE CONSULTING SRL, cu sediul social în Bucureşti, Aleea Feteşti nr. 6-12, Bl. 126, Sc. A, 
Et. 1, Ap. 6, Sector 3, inregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. 
.140/8937/2008, având CUI 23931202, reprezentată legal de către , având contul 

deschis la ING Bank, denumită in continuare prestator, pe de o 
parte 

şi 

SD3 - SALUBRITATE ŞI DESZĂ.PEZIRE S3 SRL, cu sediul social in Bucureşti, Calea Vitan nr. 
154-158, Clădire Administrativă, Birou 2, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
Bucureşti sub nr. J40/9896/2017, având CUI 37804020, reprezentată legal de către , 
având contul  deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMANA, 
denumită in continuare beneficiar, pe de altă parte, 

au convenit sa incheie prezentul contract de prestări servicii, cu respectarea următoarelor clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI: 

Prestatorul va asigura beneficiarului următoarele servicii: consultanţă, intocmire documentaţie RC, 

tehnoredactare, reprezentare la Oficiul Registrului Comerţului, in vederea majorării capitalului 

social, prelungire valabilitate punct de lucru, schimbare date identificare preşedinte CA, contra unui 

preţ ce reprezintă contravaloarea serviciilor prestate. 

111. DURATA CONTRACTULUI: 

3.1. Prezentul contract se incheie pe o durată incepând cu data de 15.12.2020 i până la data de 
18.12.2020. 

IV. PRETUL CONTRACTULUI: 

4.1. Preţul serviciilor prestate i al lucrărilor efectuate este de 500 lei. 
4.2. Plata preţului serviciilor prestate şi al lucrărilor efectuate se va efectua la finalizarea 
contractului, când beneficiarul primeşte documentaţia solicitată. 
4.3. Părţile au convenit ca beneficiarul să ramburseze prestatorului cheltuielile pe care acesta le face 

in numele său, dacă acesta a fost, in prealabil, de acord cu plata lor. 
4.4. Decontarea cheltuielilor făcute in numele beneficiarului se va face pe baza unor documente 
justificative. 



V. OBLIGATIILE PĂRTILOR: 

5.1 Prestatorul se obligă: 
- să asigure consultanţa necesară menţiunii; 
- să intocmească documentaţia necesară menţiunii; 
- să tehnoredacteze documentaţia necesară menţiunii; 
- să reprezinte beneficiarul în vederea depuneril dosarului la Oficiul Registrului Comerţului; 
- să ridice documentaţia eliberată de Oficiul Registrului Comerţului; 
- în ceea ce priveşte serviciile prestate sau lucrarea efectuată, prestatorul se obligă să nu angajeze 

sau să efectueze nici o activitate în detrimentul intereselor beneficiarului; 

5.2 Beneficiarul se obligă: 
- să furnizeze corect, prestatorului toate informaţiile, documentele solicitate de acesta pentru 

indeplinirea activităţilor ce fac obiectul prezentului contract; 
- să plătească preţul serviciilor prestate şi al lucrărilor efectuate. precum şi taxele practicate de 

Oficiul Registrului Comerţului în cuantumul şi la termenele stabilite în contract; 
- să răspundă de autenticitatea documentelor transmise prestatorului; 

VI. iNCETAREA CONTRACTULUI: 

6.1. Prezentul contract incetează de drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe 
judecătoreşti, in cazul in care una dintre părţi: 
- nu-şi exercită una dintre obligaţiile esenţiale din prezentul contract; 

este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare 
(faliment) inainte de inceperea executării prezentului contract; 
cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte 
părţi; 

6.2. Partea care invocă o clauză de incetare a prevederilor prezentului contract este obligată să 
notifice de indată celeilalte părţi incetarea acestuia, inainte de data la care incetarea urmează să-şi 
producă efectele. 
6.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente intre 
părtile contractante. 

VIII. FORTA MAJORĂ: 

Nici una dintre partile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod 
necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine "in baza prezentului contract, 
dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa 
majoră, aşa curn este definită dc lcgc. 

IX. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE / PROTECTIA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL: 

9.1. Părţile se obligă să nu divulge către terţi sau să folosească în alt scop decât cel prevăzut în 
prezentul contract, pe toată durata de valabililtate a contractului şi ulterior, pe o durată 
nedeterminată de timp, informaţii confidenţiale provenite de la cealaltă parte şi la care au avut acces 
direct sau indirect, accidental sau în alt mod, în cadrul derulării prezentului contract. Prin informaţii, 
date i documente confidenţiale, părţile inţeleg orice informaţie, date şi documente, transmise sau 
accesate anterior sau ulterior momentului incheierii prezentului contract, indiferent de suport, care 
se referă / cuprinde informaţii, date sau documente de ordin tehnic, comercial, marketing, 



managerial, comportament concurenţial, promoţional sau de know-how, inclusiv cu privire la 
lucrările, echipamentele, personalul şi clienţii oricăreia dintre părţi, precum şi informaţii privind 
condiţiile de ofertare şi negociere ale părţilor. 
9.2. Obligaţia de confidentialitate nu se aplică in situaţiile in care informaţia este publică sau 
solicitată in scris şi în mod expres de autorităţi autorizate prin lege să primească respectivele 
informaţii. intr-un asemenea caz, partea care este obligată să divulge informaţia va comunica de 
indată celeilalte părti o copie a solicitării. 
9.3. L,a incetarea contractului, părţile sunt obligate să returneze sau să distrugă orice informaţie 
confidenţială deţinută in legatură cu cealaltă parte sau cu incheierea sau executarea prezentului 
contract, la cererea expresă in acest sens din partea părţii interesate şi / sau să confirme in scris, la 
solicitarea părţii interesate, distrugerea informaţiilor respective. 
9.4. in executarea prezentului contract, părţile se obligă să respecte şi toate prevederile incidente din 
legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal. 
9.5. Beneficiarul se obligă şi zarantează prestatorului că nicio procesare de date cu caracter 
personal, nu va fi realizată decât după informarea prealabilă a fiecărei persoane vizate i cu acordul 
expres şi neechivoc al acesteia. 
9.6. Ambele părţi se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale clienţilor doar in scopul 
indeplinirii obligaţiilor care le revin in baza prezentului contract şi să aplice măsuri tehnice 
organizatorice adecvate pentru a preveni distrugerea accidentală sau intenţionată, pierderea, 
alterarea, dezvăluirea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal, precum i orice 
prelucrarea neautorizată a unor astfel de date. 
9.7. Prestatorul se va asigura că angajaţii şi colaboratorii săi vor respecta obligaţiile prevăzute in 
prezentul art. 9. Independent de răspunderea penală, contravenţională sau disciplinară a angajaţilor, 
colaboratorilor, subcontractorilor, reprezentanţilor unei părţi sau a persoanelor care din culpa 
acesteia dobândesc acces la informaţiile confidenţiale i le divulgă terţilor sau le procesează cu 
incălcarea obligaţiilor care derivă din legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, o 
parte va fi răspunzătoare faţă de cealaltă parte pentru prejudiciile cauzate prin divulgarea 
informatiilor confidentiale, fi ind obliQată să plătească daune interese corespunzătoare prejudiciului 
cauzat. 

X. NOTIFICĂRILE iNTRE PĂRTI: 

in accepţiunea părţilor contractante, orice notificare, corespondenţă este valabil indeplinită dacă va 
fi transmisă la adresa de e-mail, prevăzută In prezentul articol i va face referire la numărul şi data 

prezentului contract, respectiv: 

- Epoque Consulting SRL: 
Persoana de contact:
E-mail: office@epoqueconsulting.ro 
Tel:  

- SD3 - SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3: 
Persoana de contact: 
E-mail: sa1ubritate.s3gyahoo.com 
Tel: 

Xl. LITIGH: 

11.1. Prezentul contract este guvernat de legea română. 
11.2. Orice litigii rezultate din interpretarea şi executarea clatizelor prezentului contract vor fi 
soluţionate pe cale amiabilă, in cazul in care acest lucru nu este posibil, vor fi supuse soluţionării 

instanţelor judecătoreşti competente. 



XII. CLAUZE FINALE: 
12.1. Modificarca prezentului contract se facc numai prin act adiţional inchciat Intrc părţile 
contractante. 
12.2. Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor si inlătură orice altă inţelegere verbală dintre 
acestea, anterioară sau ulterioară incheierii lui. 

Prezentul contract a fost incheiat în 2 (două) exemplare originale, astăzi 14.12.2020, câte 1 (un) 
exemplar pentru fiecare parte. 

PRESTATOR 

EPOQUE CONSULTING SRL 

prin 

BENEFIC1AR 

SD3 - SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 SRL 

prin 
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