
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

Nr. 83 din 03.08.2021 

ART. 1 PARTILE CONTRACTANTE 

Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 

3, Calea Vitan nr. 242, parter, camerele C3, C4 si CS, telefon/fax 0762.613.232, email: 

office@algorithmresidential.ro, numar de inmatriculare nr. J40/5481/19.04.2017, cod fiscal 

37409960, cont bancar BCR RO97RNCB0087157546060001 RON, reprezentata de catre Panait 

Radu-Alin, avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, denumita in continuare 

BENEFICIAR 

�1 

Societatea DATA PROTECTION SECURITY S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Bid Tineretului, nr 

49, sector 4, email: office@dataprotectionsecurity.ro, numar de inmatriculare 140/4462/2019, CUI 

RO 38859288, reprezentata legal prin Alin Nicusor Calopereanu, avand functia de Administrator, 

denumit in continuare PRESTA TOR, 

au convenit incheierea prezentului contract astfel: 

ART. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Prestatorul se obliga sa presteze urmatoarele servicii: 

• Identificarea riscurilor pe care le prezinta noile prelucrari efectuate pentru drepturile �1

libertatile persoanelor vizate si intocmire evaluare de impact asupra protectiei datelor
• Reprezentarea companiei in relatia cu ANSPDCP, respectiv persoane vizate.
• Audit anual pentru evaluarea gradului de confonnitate cu GDPR.
• Training anual /la nevoie pentru angajati si instruirea noilor angajati.
• Consiliere continua cu privire la prelucrarea datelor personale.
• Newsletter trimestrial cu noutati din domeniul prelucrarii datelor personale.
• Efectuarea evaluarilor de impact in cazul unor noi procesari/categorii de date personale.
• Managementul bre�elor de securitate �1 informarea autoritatii �i a persoanelor vizate in

tennenul stabilit de GDPR.

ART. 3 PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA 

3.1. Pretul convenit de paiti pentru indeplinirea contractului este de 60 euro/luna fara TV A. 

3.2. Beneficiarul va achita valoarea contractului in temeiul facturii fiscale ce se va emite pe 

baza de situatii de lucrari si procese-verbale de receptie, fara obiectiuni, pentru lucrari efectiv 

executate si confinnate, in scris, fara obiectiuni, de Beneficiar. Beneficiarul va achita contravaloarea 

facturilor fiscale in tennen de 7 zile de la data primirii facturilor. 

3.3. Plata se va face prin Ordin de Plata emis de catre Beneficiar in favoarea Prestator'ului in 

contul bancar indicat in preambulul prezentului contract. 

ART. 4 DURATA CONTRACTULUI 

4.1. Contractul intra in vigoare de la data semnarii acestuia si este valabil 12 luni. 

Durata contractului va putea fi modificata numai prin acordul expres al paitilor, exprimat in 

sens. 









ART.12 DISPOZITII FINALE 

12.1. Modificarea unilaterala a prezentului contract este interzisa. 
12.2. Obligatiile partilor contractante prevazute in prezentul contract nu vor putea fi cesionate 

fara acordul scris al celeilalte parti. 

ART. 13. ALTE CLAUZE 

13.1 La inceputul fiecarui an, respectiv perioda 01 ianuarie - 01 martie achizitorul / 
beneficiarul va putea efectua platile aferente facturilor emise de catre Executant in aceasta perioada 
doar dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul respectiv de catre Consiliul Local 
Sector 3 Bucuresti. Totodata, Prestatorul, prin semnarea prezentului contract, isi exprima acordul in 
mod expres cu privire la faptul ca intelege sa nu perceapa penalitati pentru perioada mai sus 
mentionata. 

13.2 Prezentul contract produce efecte juridice doar daca suma prevazuta la art 3.1. a fost 
prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al societatii Algorithm Residential S3 
S.R.L care a fost aprobat de catre AG.A si respectiv Consiliul Local Sector 3 Bucuresti. 

13.3 Achizitorul/Beneficiarul i�i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, in eel mult 
10 zile lucratoare de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului, sub conditia notificarii Prestatorului, efectuata in scris, cu eel putin 3 zile lucratoare 
inainte de momentul denuntarii. In acest caz Prestatorul are dreptul la plata sumelor pentru serviciile 
prestate pana in acel moment si/sau a materialelor achizitionate pentru buna des:fasurare a 
contractului ( dovedite cu documente justificative ). 

Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare 
parte contractanta, astazi, 03.08.2021, data semnarii lui. 
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BIROU ACHIZITII 
Andreea POPESCU 

PREST ATOR 
DATA PROTECTION SECURITY S.R.L. 

ADMINISTRATOR  
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CONTRACT DE PREST ARI SERVICII 

Nr. 83 din 03.08.2021 

ART. 1 PARTILE CONTRACTANTE 

Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 

3, Calea Vitan nr. 242, paiier, camerele C3, C4 si CS, t, avand functia de Presedinte 

al Consiliului de Administratie, denumita in continuare BENEFICIAR 

�1 

Societatea DA TA PROTECTION SECURITY S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Bid Tineretului, nr 

, avand functia de Administrator, denumit in continuare PRESTA TOR, 

au convenit incheierea prezentului contract astfel: 

ART. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Prestatorul se obliga sa presteze urmatoarele servicii: 

• Identificarea riscurilor pe care le prezinta noile prelucrari efectuate pentru drepturile �1

libertatile persoanelor vizate si intocmire evaluare de impact asupra protectiei datelor
• Reprezentarea companiei in relatia cu ANSPDCP, respectiv persoane vizate.
• Audit anual pentru evaluarea gradului de confonnitate cu GDPR.
• Training anual /la nevoie pentru angajati si instruirea noilor angajati.
• Consiliere continua cu privire la prelucrarea datelor personale.
• Newsletter trimestrial cu noutati din domen.iul prelucrarii datclor personale.
• Efectuarea evaluarilor de impact in cazul unor noi procesari/categorii de date personale.
• Managementul bre�elor de securitate �1 informarea autoritatii �i a persoanelor vizate in

tennenul stabilit de GDPR.

ART. 3 PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA 

3.1. Pretul convenit de paiii pentru indeplinirea contractului este de 60 euro/luna fara TVA. 

3.2. Beneficiarul va achita valoarea contractului in temeiul facturii fiscale ce se va emite pe 

baza de situatii de lucrari si procese-verbale de receptic, fara obiectiuni, pentru lucrari efectiv 

executate si confirmate, in scris, fora obiectiuni, de Beneficiar. Beneficiarul va achita contravaloarea 

facturilor fiscale in termen de 7 zile de la data primirii facturilor. 

3.3. Plata se va face prin Ordin de Plata emis de catre Beneficiar 111 fa\'oarea Prestatorului in 

contul bancar indicat in prcambl1lul prezcntului contract. 

ART. 4 DURATA CONTRACTULUI 

4.1. Contractul intra in vigoare de la data scmnnrii accstuia si cstc valabil 12 !uni. 

Durata contrnctului va putea fi mocliricuta numai prin accmlul cxprcs al parlilor, cxpri111at in 

scr1s. 









ART.12 DISPOZITII FINALE 

12.1. Modificarea unilaterala a prezentului contract este interzisa. 
12.2. Obligatiile pa11ilor contractante prevazute in prezentul contract nu vor putea fi cesionate 

fara acordul scris al celeilalte parti. 

ART.13. ALTE CLAUZE 

13.1 La inceputul fiecarui an, respectiv perioda 01 ianuarie - 01 martie achizitorul / 
beneficiarul va putea efectua platile aferente facturilor emise de catre Executant in aceasta perioada 
doar dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul respectiv de catre Consiliul Local 
Sector 3 Bucuresti. Totodata, Prestatorul, prin semnarea prezentului contract, isi exprima acordul in 
mod expres cu privire la faptul ca intelege sa nu perceapa penalitati pentru perioada mai sus 
mentionata. 

13.2 Prezentul contrnct produce efecte juridice doar daca suma prevazuta la mi 3.1. a fost 
prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al societatii Algorithm Residential S3 
S.R. L care a fost aprobat de catre AG.A si respectiv Consiliul Local Sector 3 Bucuresti. 

13.3 Achizitorul/Beneficiarul i�i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, 111 eel muit 
10 zile lucratoare de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data 1ncheierii 
contractului, sub conditia notificarii Prestatorului, efectuata in scris, cu eel putin 3 zile lucratoare 
i'nainte de momentul denuntarii. In acest caz Prestatorul are dreptul la plata sumelor pentru serviciile 
prestate pana 111 acel moment si/sau a materialelor achizitionate pentru buna desfasurare a 
contractului (dovedite cu documente justificative). 

Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare 
pm1e contractanta, astazi, 03.08.2021, data semnarii lui. 
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PRESTATOR 

DATA PROTECTION SECURITY S.R.L. 

ADMINISTRATOR  




