
CONTRACT DE SUBINCHIRIERE NR. 31 

Prezentul Contract de Subtnchi1iere (,,Contractul") a fost incheiat astazi, 29.03.2022 (,,Data 
Semnarii"), intre 

ILLA CONCEPT & OFFICES S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. 
Alexandro Serbanescu nr. 87, Phoenicia Grand Hotel, camera 5, sector I. avand numar de

inregistrare in Regislrul Comerlului sub n.r. J40/12677/20l7, CUI 37978574 cont IBAN ROOS 
BREL 0002 0017 6 I 49 0 I 04 deschis la LIBRA BANK, tel: 0742224534, email: 
office phoeniciabu inesscenter.ro, reprezentata legal de dna. Murad Laial in calitate de 
administrator prin imputemicit dna. Ionescu Nina - Director Sucursala, denumita in continuare 

SUBLOCATOR, 

Si 

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, parter, 
camerele C3, C4, CS, sector 3, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. 
140/5481 /2017, avand CUI 37409960, cont IBAN: RO 97 RNCB 0087 1575 4606 000 I deschis la 
BCR, e-mail: algorithm.rcsidcmial(a gmail.c m. tel: 0314334452, reprezentata legal de 
Comanescu Mihai in calitate de administrator si Presedinte C.A., denumita in continuare 
LOCATAR. 

Sublocatorul si Locatarul sunt numip in continuare impreuna "Partile" sau individual 
"'Partea". 

Pa11ite, egale �i Jibere 10 nego ierea prezentului Contract precum $i in baza prevederilor aplicabile 
confon11 legislatiei romane�ti i□ vigoare. i□ materie de locatiu□e, au procedat la incheierea 
prezentului Co□rract de Subinchiriere cu respectarea clauzelor prevazute rnai jos: 

1. Obiectul $i Durata Contractului

1.1. Obiectul prezentului ontract consta ia i:nchirierea de catre Sublocator catre Locatar a unui 
spatiu de birou (numit in continuru·e ,,Spatiul' ), MODUL 16, MODUL 17 MO DUL 18 situat la 
etajul 7, identificat conform Anex i 1 parte integranta a prezentului contract, in imobilul cu 
destinatia de Cladire de Birouri din Bucuresti str. Twtur lelor nr. I IA, sector 3 proprietatea 
societatii TRIUMF ONSTRUCT S.A. (nurnita i"n continuare ,,Proprietatea ) si a unei alveol de 
parcare, S20 in subsoJul imobilului identificata conf01m Anexei 4 parte i_ntegranta a prezentului 
contract in schimbul platii cb.iriei mentionate la art. 2.1 de mai jos. Imobilul de biromi situat in 
str. Turturelelor nr. 11 A • ector 3, Bucure�ti este o constructie cu regim de inaltime S+DS+P+8E. 

1.2. Documentele ce ate ta dreptul de folosinta al Sublocatomlni asupra Spatiului sunt 
urmatoarele: Autorizatia de constraire nr. 1099/ l 0.09 .2008 546/24.04.2008, 1234/ l 2.10.2005, 
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor m. 596/ 19.12.2008 Contract de inchi1iere m. 
788/ l 0.03.2021 incheiat intre TRIUMF CONSTRUCT S.A. �i Sub locator. Prin semnarea 
prczentului contract. Sublocatorul confirma faptul ca detine dreptul de a subinchiria SpatiuJ iar 
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Locataml confinna ca toate aceste documente i-au fost prezentate inainte de semnare �i inmfmate 
in copie la data semnarii contractului. 

1.3. Sublocatoml inchiriaza spafiul mentionat in scopul desfa�urarii de catre Locatar a activitatilor 
specifice de birou. Locatarul va utiliza spatiul inchiriat exclusiv �i numai in scopul mentionat in 
contract pe toata perioada de inchiriere, indiferent care va fi obiectul de activitate al Locatamlui 
pe perioada de inchiriere, sub sanctiunea platii de daune-interese si, dupa caz, a rezilierii 
contractului de catre Sublocator. O1ice modificari in ceea ce prive�te utilizarea spatiului inchiriat 
mentionat ante1ior necesita acordul scris prealabil al Sublocatomlui �i trebuie sa fie pe1misa de 
lege. Sublocatorul va avea dreptul de a refuza modificarea solicitata de catre Locatar daca va 
considera ca aceasta nu este potrivita sau este de natura a prejudicia reputatia imobilului sau a 
Sublocatorului. Dupa obtinerea acordului scris al Sublocatorului pentru schimbarea activitatii 
desfii�urate, respectiv ulterior semnarii prezentului ontract, Locatarul va obtine toate 
autoriza�iile, aprobarile, avizele �i alte documente similare erute de I gislaPa apl icabila, pe 
cheltuiala sa. Pentru evitarea oricarui dubiu, Locaiarul nu va putea desJ-a�ura in Spatiu activitati 
care aduc atingere imaginii Sublocatorului �i/sau activitatii sale, activitati de in ta I are . i 
admi11istrnre ·isteme tip server, at:Li itati de minare criptomonede sau admini trare i teme pentru 
riptomon de. De a emenea, activitalea desfasurata de Locatar in spatiul inchiriat nu va aduce 

atingere activitatii de inchiriere exercitata de Sublocator, Locatarul nu va desfasura actiuni, 
activitati care su.nt in conflict de intercse cu activitatea Sublocatorului, asumandu-si obligatia de a 
nu prejudicia in vreun fel Sublocatorul. Daca Locataml isi incalca aceasta obligatie, Sublocatorul 
are dreptul sa rezilieze contractul de subinchiriere, fiind indreptatit la plata daunelor dovedite. 

Sublocatorul este de acord ca Locatarul sa-�i 1megisteze sediul social cu activitate de birou la 
adresa spatiului inchiriat conform prezenrului ontract. Locatarul se obliga ca la incetarea, din 
orice motiv, a contractului de subinchiriere sa radieze din evidentele Registrului Comef!ului �i ale 
altar autoritati la care a efecruat o astfel de inregistrare toate sedii sociale principale/secundare 
deschise la adresa spatiului inchiriat de catre Locatar si sa transmita Sublocatorului dovada radierii 
acestora in termen de maxim 15 zile calendaristice de la incetarea contractului. in cazul in care 
Locatarul nu-�i indepline�te obligatia de a radia �i de a transmite Sublocatorului dovada radierii 
sediului social deschis la adresa spatiului inchiriat de catre el in maxim 15 zile calendaristice de la 
incetarea contractului de inchiriere, Locatarul datoreaza Sublocatorului daune-interese in cuantum 
de 80 euro/zi de intarziere pana la indeplinirea acestei obligatii. Garantia se va restitui doar pe baza 
dovezii privind radierea sediului social/ punct de lucru, in caz contrar, garantia se va retine, iar 
Locatarnl va datora �i daunele-intercse calculate pe perioada pana la indeplinirea obLigatiei de 
radiere. Daca la expirarea celor 15 zilc calendaristice de la focetarea in orice mod a contractului 
(ajungere La tennen denuntare reziliere) Locatarul nu a radiat din evidenfa Registrului 

omertului sau a altor autoritaµ, sediul social/ptmct de lucru inregi lral de ditre el, Locatarul t i 
exprima in mod expres acordul prin senmarea prezentului on.tract, ca ublocatornl sa efecrueze 
demersmil.e de radiere ale mentiunii p.rivind sediul so ial/punct de lucru fara a fi necesar ca pentru 
aceasta operatiune Locatarul sa i�i <lea concursul in vreun fel sau sa semneze vreun document sub 
semnatura privata sau in forma autentica, semnarea prezentului contract reprezentand acordul 
deplin al Locatarului in acest sens. Sublocatorul va radia sediul social/punctul de lucm pe baza 
unei declaratii pe proprie raspunder care va preciza data incetarii Contractului de inchiriere �i 
solicitarea de radiere a sediului ocial, la care se va anexa o copie a contractului de inchiriere �i a 
dovezii de incetare, dupa caz. Locatarul se afla de drept in intarziere la expirarea celor 15 zile 
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calendaristice, iar Sublocatorul este Tndreptatit sa radieze el in ll!?i ediul social din e idenfele 
Registrnlui Comertului �i/sau a oricaror �i tuturor altor autoritati unde acesta este inregistrat, 
cheltuielile ocazionate de aceasta opera-fiune fiind Ill sarcina Locatarului. 

1.4. Prezentul contract se incheie pe durata initiala ferma de 12 luni, 'incepand cu data de 
29.03.2022 pana la data de 28.03.2023, cu posibilitatea de prelungire, prin negociere directa intre 
Sublocator �i Locatar, Locatarnl avand drcpl de preferi.nia la inchiiiere. Optiunea de prelungise a 
Contractului trebuie exercitata cu eel pupn 2 !uni mainte de expirarea termenului prezent1ilui 
Contract de incbiriere a ·ea ta mmand a ti notificata Sublocatorului prin crisoare recomanclata, 
cu confiimare de primire la adresa de corespondenia m n�ionata la articolul 15 din prezentul 
contract sau prin email. Perioada de 'inchiriere se poate prelungi la initiativa Locatarnlui pentru o 
perioada agreata de parti prin act adifional, cu conditia notificarii acestei intentii cu 2 !uni inainte 
de expirarea perioadei de inchiriere si numai in cazul executarii integrale �i la timp a tuturor 
obligatiilor Locatarnlui pana la data formularii notificarii de prelungire. 

1.5. Predarea Spa�iului a ti facuta in tenncn de 2 zile de la incasarea garantiei, pe baza unui 
proc s-verhal de predare-prirnire. patio! se inchiriaza in starea in can; se gasest la data incheierii 
proce. u.lui erbal in care e or con en111a: data predarii-primirii, descrierea Spatiului - modul cu 
modul, starea in care se gase�te acesta la momentul preluarii, obiectele de inventar predate, astfel 
cum sunt ele identificate in Anexa 2 la prezentul contract, starea lor de functionare, urmand ca 
amenajarea spatiului in vederea desfasurarii activitatilor agreate de parti in spatiul inchiriat, sa 
cada in sarcina exclusiva a Locatarului care, dupa predarea spatiului va putea efectua lucrari de 
recompartimentare interioara, montare mocheta in Modul 16 si 17, fiind obligatia Locatarului. 
Sunt acceptate lucrari de amenajare a spatiului care nu necesita autorizatie de constrnire. 

1.6. Procesul verbal de predare-primire certifica predarea de catre Sublocator �i primirea de catre 
Locatar a Spatiului descris in articolul 1.1. in stare de functionare a tuturor instalatiilor, accesoriilor 
�i anexelor, in concordanta cu destinatia agreata de ambele part:i. 

2. Chiria. Plata chiriei:

2.1. Locatarnl va plati lunar Sublocatorului pentru folosinta Spatiului identificat prin Anexa 1 la 
contract o Chirie in valoare de 2.342,50 Euro, in lei la cur ul BNR valabil in ziua emiterii facturii, 
la care nu se percepe TV A. ·onfonn Codului Fiscal, inchirierea este o operatiune scutita de TVA 
�i Sublocatarul nu a optat pentrn taxare. Chiria pentrn folosinta locurilor de parcare identificate in 
Anexa 4 la prezentul contract este de 80 Euro la care se adauga TV A. 

Pentrn perioada 29.03.2022- 28.03.2023, Locatarul acorda Sublocatorului o reducere de 100 % la 
chiria aferenta locurilor de parcare identificate prin Anexa 4 la prezentul contract . 

2.2. in cuantumul chiriei prevazut la art 2.1. de mai sus sunt incluse cheltuielile cu mentenanta 
spatiilor comune ale imobilului (curatenie parti comune, asigurare consumabile grnpuri sanitare, 
evacuarea de�eurilor menajere selectate de catre Locatar �i depozitate de catre acesta doar in 
recipie□tii speciali de precolectare amplasati in exteriornl imobilului, dezinsectie, deratizare (daca 
este cazul) paza- portar acces principal, intretinerea ascensoarelor, intretinerea instalatiilor 
sanitare elt:ctrice �i termi e reviziile utilajelor �i echipamentelor ce deservesc partile comune ale 
imobilului asigurare imobiJ impozit proprietate, administare imobil) �i utilitatile aferente 
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spafiului inchiriat (apa �i canaliza.re la grupurile sanitare, energie elecu·ica energie termica), 
Locatarul declarand ca activitatea sa in spatiul inchiriat obiect al prez ntului contract se 
de fa�oara de lu11i pana vineri, program de la 07.00 - 19.00. Programul de functionare al 
administratiei cladirii de birouri este de !uni pana vineri in intervalul orar: 08.00 - 17.00, doar in 
acest interval Sublocatoiul asigura intretinen::a spatiilor comune; pentru zilele de weekend, 
sarbatori legale si in intervalut 17.00 - 08.00 de lnni pana vine1i, Locatarul asigura pe cheltuiala 
sa intretinerea spatiilor comune aferente spatiului incbirial. 

2.3. Facturarea se va face de catre Sublocator pe data de 20 ale lunii pentru luna urmatoare, iar 
factura va fi comunicata Locatarului in data emiterii, prin email, la adresa mentionata in contract 
ca adresa de corespondenta. Locatarul va plati Sublocatorului facturile de chirie lunar, in a.vans, 
pana pe data cl 30 ale lunii pentru luna unnatoare, in RON, la cursul de schimb al BNR valabil in 
ziua emiterii facturii, 1n conll.11 Sublocatorului rBAN RO20 BREL 0000 RON I 9550 J293, deschi 
la LIBRA BANK, mentionat in factura, terme.nul de plata fiind de IO zile de la data primirii 
facturii, La expirarea acestui termen, Locatarul este d drept in intarziere �i vor fi aplicabile 
prevederile articolul 4.6. din prezentul contract. Plata fficuta Tn alt cont decat eel indicat in factura 
nu este considcrata liberatorie. 

2.4. ttblocatorul acorda o reducere de I 00% la chiria spatiului de birou pc o perioada de 17 de 
zile calendaristic-, de la data de 29.03.2022 pana I.a data de 15.04.2022, ncccsara Locatarului 
pentru efectuarea amenajarilor spatiilor inchiriate. Tn acest int -rval de timp Locatarului ii rcvine 
obligalia e clusiva de a achizitiona i manta pc costul sau mocheta de trafic comercial in Modulul 
16 si 17. Predarea Spa(jului catre Locatar e va face nurnai dupa plata garantiei stipulate la art. . 
Plata chiriei aferente perioadei 16.04.2022-30.04.2022 de desra�urare a contractului (perioada 
ulterioara finalizarii amenajarilor) se va efectua pana la data de I 0.04.2022. 

2.5. in situatia in care LocataruJ nu place�tc Sublocatorului chiria si penalitatile Ill cuantumul �i 
la termenele stabiLite prin prezentul contract, uici ulterior expirarii termenului de gratie acordat 
conform art. 2.4, ublocatorul va putea a recupereze sumele datorate de catre acesta in mod direct, 
fiira intervenpa L□stantei de judecata, prezentul contract reprezentand, conform art.1798 din Codul 
Civi.l titlu cxecutoriu. Locatarul c nsimte prin semnarea prezentului Contract ca acesta constituie 
titlu executoriu in favoarea Subl catorului pentru plata chiriei �i a penalitatilor aferente la 
termenele �i in modaLitafile stabilite in prczentul contract, in conformitate cu art. 1798 Cod civil. 

2.6. in situatia in care, pe parcursul derularii prezentului Contract, Locatarul va datora 
Sublocatorului plata mai multor sume derivand din contract, ordinea in care sumele datorate vor fi 
imputate de Sublocator este urmatoarea: eventuale penalitati, principalul, alte sume ce ar putea fi 
datorate de catre Locatar Sublocatorului, confmm contractului. 

2. 7. Platile se considera a fi efectuate la data creditarii contului Sublocatorului cu contravaloarea
sumelor datorate de Locatar.

2.8. in situatia in care, pe parcursul derularii prezentului Contract, Locatarul va datora 
Sublocatornlui plata mai multor sume derivand din contract, ordinea in care sumele datorate vor fi 
imputate de Sublocator este urmatoarea : eventuale penalitati, principalul, alte sume ce ar putea fi 
datorate de catre Locatar Sublocatorului, conform contractului. 
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3. Garantia

3.1. in vederea garantarii platii chiriei �i/sau a oncaror sume datorate potrivit contractului, 
Locatarul va plati in contul Sublocatorului o suma cu titlu de garantie, echivalentul in lei la cursul 
BN R din ziua emiterii fa turii a umei de 4.685 Euro, anterior datei predarii patiului prin proces 
v rbal de receptie� dar nu mai tarziu de 2 doua) zile de la data semnarii preze□ttdui contract de 
ubinchiri re. respectiv data primirii facturii fiscale. Predarea Spatiului catre Locatar este 

conditionata de plata garantiei conform prevederilor prezentuJui contract. in caz de neplata a 
garantiei pana la data predarii, ublocatorul are dr ptul sa nu predea Locatarnlui spa!'iul pana la 
data constituirii/plii!ii garantiei. In cazul in care Locataru I 11t1 plateste garru1ti a in tenneoul 
mentionat, contractul inceteaza confotm art. 11. 1 lit. c. 

3.2. Locatarul va achita garantia, in lei, in baza facturii emisa de Sublocator la cursul de schimb 
leu/ euro stabilit de BNR, valabil la data emiterii facturii. 

3.3. Suma constituita in lei conform art 3.2. din contract va fi considerata garantie pentru : 

- eventualelc penalitati de intarziere datorate conform contractului /penalitate contractuala,

- daune-interese confirmate in baza unei hotarari judecatore�ti, pentru eventuate deteriorari ale
imobilului, altele decat uzura normala,

- contravaloarea reparatiilor locative a caror necesitate rezulta din folosinta obisnuita a spatiului,
ce cad in sarcina Locatarului, in masura in care acestea au fost efectuate de Sublocator pe seama
Locatarului.

3.4. Garantia constituita in lei va fi returnata Locatarului, la expirarea perioadei prezentului 
contract, in termen de 45 de zile de la incetarea contractului, cu exceptia situatiilor in care 
Sublocatorul este indreptatit sa retina in tot sau in parte garantia, conform art. 3.5 sau art. 3.6 din 
prezentul contract. 

3.5. Sublocatorul are dreptul de a utiliza garantia sau o parte din aceasta in cazul in care in termenul 
de 45 de zile de la data incetarii c ntractului constata ca au ramas facturi neplatite de Locatar sau 
constata in spatiul inchiri.at neconformitati incompatibile cu uzura normala �i care nu vor fi fost 
remediate de catre ocatar in termenul asumat in Procesul verbal de predare-primire Spatiu 
incheiat la predarea Spatiului catre Sublocator. 

3.6. La finalu1 perioadei de locatiune, Garantia prevazuta la art. 3 poate fi retinuta de Sublocator 
proportional cu prejudiciul nascut in patrimoniul sau, in urmatoarele situatii: 

(i) Locatarul nu plate te chiria �i/sau penalitatile (cu conditia ca neplata acestora sa nu se datoreze
culpei Sublocatorului) la tem,eneJe prevazute i'n prezentul contract;

ii) Locataml aduce prejudicii spatiului inchiriat sau imobilului;

iii) Locatarul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract;

iv) in cazul in care Locatarul solicita incetarea contractului pentru orice motive, altele decat culpa
Sublocatorului, in primul an de contract ;
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v) Locataml nu-�i indepline§te obligatia de a radia, in maxim 15 zile calendaristice de la incetarea
contractului de subinchiriere, toate punctele de lucm �i/sau sedii sociale deschise la adresa
spatiului inchiriat de ditre acesta §i/sau subcontractorii siii �i de a comunica sublocatarului o copie
dupa actul/actele care atestii indeplinirea obligatiei de radiere;

vi) Locatarul nu-�i indepline�te obligatia de a evacua spatiul inchiriat la data expirarii duratei
contractuale, sau la data focetiirii din orice alte motive a prezentului contract;

vii) Locatarul nu pliite§te dobiinda/penalitiitile datorate asupra sumelor restante.

4. Obligatiile partilor

A. Obligatiile Sublocatorului :

4.1. sii predea Locatarului spatiul ce face obiectul prezentului contract, obiectele de inventar §i 
dotiirile aferente, a§a cum se specificii in Anexa 2, in ziua incasarii garantiei platite de catre 
Locatar; 

4.2. sii Ti asigure Locatarului folosinta lini§titli �i utilli a Spatiului inchiriat pe toatii durata deruliirii 
prezentului contract; 

4.3. sa asigure efectuarea reparatiilor capitale necesare pentru a mentine bunul m stare 
corespunzatoare de utilizare pe toata durata contractului; 

4.4. sii permitii Locatarului afi§area vizibilii in interiorul/exteriorul imobilului a insemnelor sale, 
amplasarea de panouri publicitare, reclame luminoase, bancomat, intr-un loc ce va fi stabilit in 
prealabil de comun acord. Acordul se va da pe baza specificatiilor tehnice �i estetice ale insemnelor 
ce urmeazli a fi montate, pe baza de proces-verbal incheiat in acest sens. Locatarul va suporta toate 
costurile �i taxele aferente autorizatiilor �i avizelor necesare executiei, instalarii si montarii logo
ului propriu si costul utilitatilor daca e cazul. 

4.5. sii asigure un post de paza - portar acces principal la parterul imobilului inchiriat, permanent, 
in conformitate cu prevederile legale in vigoare pe toata durata contractului. Sublocatorul are 
dreptul sii interzicii accesul persoanelor care creeazii o atmosferii ce cauzeazii sau ar putea sii 
cauzeze prejudicii Sublocatorului, Locatarului �i/sau celorlalti locatari. 

4.6. Sublocatorul garanteaza contra viciilor Spatiului care impiedidi sau miqoreazii folosinta 
acestuia, cu exceptia viciilor constatate �i acceptate de Locatar la data incheierii prezentului 
contract �i care nu au constituit un impediment pentru Locatar la incheierea prezentului Contract. 
Starea imobilului/spatiului la data predarii catre Locatar se considera ca fiind cea constatata de 
parti prin procesul verbal de predare-primire a spatiului semnat de ambele pa11i (Anexa 2). 

B. Obligatile Locatarului :

4. 7. sa plateasca sumele datorate in baza acestui contract la termenele §i fo modul stabilite in
prezentul contract. Neplata chiriei in termen atrage plata unei penalitiiti de 0,5% pe fiecare zi de
intiirziere; penalitiitile curg piina la data platii efective a sumelor restante si pot depasi debitul
asupra caruia sunt calculate.
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4.8. sii nu schimbe activitatea desfii:;;uratii in Spatiu - fatii de cea mentionata la obiectul prezentului 
contract previizut la art. 1.4 - fiirii acordul prealabil in scris al Sublocatorului, sub sanctiunea pliitii 
de daune-interese; 

4.9. sa intretina Spatiul ca un bun proprietar :;;i sa nu intreprindii niciun fel de acte care ar putea 
duce la deteriorarea acestuia, cu exceptia uzurii normale; 

4.10. sa restituie Sublocatorului spatiul la incetarea contractului in starea in care i-a fost predat, 
exceptand uzura normala. 

4.11. sa efectueze toate reparatiile de intretinere curenta a caror necesitate rezulta din folosinta 
obisnuita a spatiului inchiriat ; pentru lucrarile de reparatie/intretinere, altele decat cele curente 
uzuale, Locatarul va solicita acordul Sublocatorului in conditiile art. 4.15; 

4.12. sa obtinii toate avizele :;;i autorizatiile prevazute de lege :;;i de actele normative in vigoare 
pentru exploatarea spatiului in vederea desfii:;;urarii activitatii stabilite conform art. 1.4 in spatiul 
ce face obiectul prezentului contract. Locatarul se obliga sa nu desfii:;;oare activitati ilicite sau 
imorale, activita�i de minare/ stocare criptomone in cadrul imobilului/spatiului incredintat prin 
contract. Sa foloseasca spatiul inchiriat, spatiile comune �i toate echipamentele conform utilizarii 
normale a cladirii, intr-un mod in care sa nu-i deranjeze sau sa le provoace daune celor\alti 
chiria:;;i ai imobilului sau Sublocatorului ; 

4.13. in situatia in care Locatarul nu respecta una din obligatiile prevazute la art. 4.11. :;;i prin 
aceasta cauzeaza prejudicii Sublocatorului constand in imposibilitatea de a inchiria spatiile 
invecinate sau prin rezilierea din acest motiv a contractelor deja existente pentru spatiile invecinate 
sau prin rezilierea din acest motiv a contractelor deja existente pentru spatiile invecinate, Locatarul 
va suporta prejudiciile create; 

4.14. sa ia masurile de aplicare si respectare a prevederillor legale aplicabile in domeniul prevenirii 
:;;i stingerii incendiilor :;;i protectiei civile (situatiilor de urgeota), al securitatii �i saniitatii in munca 
:;;i protectiei mediului, precum :;;i orice alte reglementari legale aplicabile in legatura cu siguranta 
Imobilului :;;i a persoanelor care ii utilizeaza (fi:;;e, norme, tematica etc), fiind pe deplin raspunzator 
pentru orice prejudicii directe ce ar rezulta ca urmare a nerespectarii acestor obligatii. Locatarul 
va raspunde de daunele provocate de incendiu :;;i/ sau inundatie, din culpa sa. In cazul unor 
controale/inspectii efectuate in spatiul inchiriat de catre inspectorii autorizati, in domeniul 
PSI/ISU, intreaga responsabilitate cu pnvire la prezentarea documentelor, 
transmiterea/indeplinirea masurilor :;;i eventualele amenzi cad fo sarcina exclusiva a Locatarului 
pentru Spatiul inchiriat. 

4.15. sa raspunda de orice dauna provocata de catre el, vizitatori, angajati, mandatari ai acestuia ; 

4.16. sa obtina acordul prealabil scris al Sublocatorului pentru orice lucrari de 
amenajare/imbunatatire a spatiului ce face obiectul prezentului contract pe baza proiectului tehnic 
:;;i a devizului de lucrari intocmite in vederea obtinerii autorizatiilor :;;i avizelor prevazute de 
legislatia din domeniul executarii lucrarilor de constructii ori pe baza unui proiect de executare a 
lucrarilor, in conditiile in care pentru lucrarile initiate de Locatar nu sunt necesare autorizatii :;;i 
avize potrivit legii, pentru a evita afectarea structurii de rezistenta a imobilului, a instalatiilor, 
fatadelor. in cazul in care Locatarul, colaboratorii sau reprezentantii acestuia afecteaza instalatiile, 
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fatadele sau structura de rezistenta, Locatarul are obligatia de a le reface pe costul sau, preluand 
implicit garantia acestora �i a lucrarilor efectuate. Daca Locatarul aduce modificari/imbunatatiri 
spatiului ce face obiectul prezentului contract fara acordul prealabil scris al Sublocatorului, acesta 
din urma poate opta 'intre a pastra acele modificari/imbunatatiri fara a plati contravaloarea acestora 
sau a cere Locatamlui sa le inlature pe cheltuiala sa cumulativ cu obligarea Locatarului la aducerea 
Spatiului la starea initiala, exceptand uzura normala. Lucrarile de amenajare se vor desfa�ura astfel 
incat sa nu influenteze buna desfa�urare a activitatii celorlalti chiria�i ai imobilului. Pentm orice 
lucrare de amenajare pe care o efectueaza in Spatiul inchiriat, Locatarul se obliga sa respecte 
specificatiile tehnice mentionate la art. 6.3 ale prezentului contract. 

4.17. in temeiul art. 11. I lit. b), in perioada preavizului de 60 de zile premergatoare incetarii 
contractului, daca Locatarul nu �i-a exprimat intentia de prelungire a prezentului contract, 
Locatarul se obliga sa permita Sublocatorului accesul in Spatiu 'in vederea prezentarii spatiului 
potentialilor chiria�i. Vizitarea spatiului de catre Sublocator cu potentialii clienti se va face 'in 
prezenta Locatarului �i numai in orele de program ale acestuia, in urma notificarii cu 24 de ore 
inainte. 

4.18. Daca dupa Tncheierea contractului Locatarul constata necesitatea cfectuarii unor reparapi ce 
cad in sarcina Sublocatorului, ocatarul e. te obligat sa n Tncuno�tinteze pe Sublocator despre 
aceasta Tn terrncn de 24 de ore de la constatarea lor, sub sanctiunea platii de daune-intcresc p ntru 
prejudiciul rezultat din intarzierea notificarii. 

4.19. Locatarul va lua toate rnasurile in vederea respectarii interdiqiei de a nu se furna in Spatiul 
ce face obiectul prezentului contract �i au spatiile comune ale irnobilului, atata timp cat reprezinta 
spatii publice inchise in acceptim1ea legii. Eventualele prejudicii aduse Sublocatorului prin 
nerespectarea de catre Locatar, angajatii, colaboratorii, cursanti, agentii sau vizitarorii acestuia a 
obligatiei legale de a nu furna m spa\iile publice inchise, vor fi integral suportate de Locatar. 
Sublocatorul nu i�i asuma niciun fel de raspundcrc privind respectarea acestei obligatii legate de 
catre Locatar sau angajatii, colaboratorii, agentii, vizitatorii Locatarului, in sarcina Sublocatorului 
nefiind retinuta nicio obligatie sau raspundere in acest sens. 

4.20. Sa nu introduca pe terenul aferent Irnobilului (inclusiv in parcarile subterane) mijloace de 
transport care prezinta scurgeri de cornbustibili sau lubrifianti �i sa nu faca reparatii la mijloacele 
ale de transport pe tererrul aferent imobilului. ln cazul producerii accidentale de astfel de scurgeri 

Locatarul va lua imediat masurile necesare indepartarii acest ra �i evitari.i riscurilor asupra 
mediului �i nu va depozita i.t1 incinta lmobilului recipienti cu combu tibili sau lubrifianti sau 
de�euri de mate1:ial absorbante astfel rezultate. 

4.21. De asernenea, Locatarul se obliga �i 1�i asuma responsabilitatea cu privire la: 
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- sa cunoasca �i sa respecte normele de aparare 1mpotriva incendiilor conform
prevederilor legale �i masurilor stabilite de Sublocator 1n calitate de administrator al
imobilului, aduse la cunostinta prin Regulamentul de ordine interioara, predat
Locatarului in forma scrisa;
sa intretina �i sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru
apararea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de Sublocator;
respectarea tuturor mesajelor transmise in situatii de urgenta (incendiu, cutremur etc);
realizarea, la termen �i cu firme specializate, a mentenantei/reviziilor la echipamente,
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instalatii etc, din Spatiul exclusiv, cu exceptia spatiilor comune (bai, holuri, 
ascensoare, scari etc.); 

- utilarea spatiului inchiriat cu numarul necesar de stingatoare conform prevederilor in
vigoare �i verificarea periodica a acestora;

- sa mentina curatenia in spatiul inchiriat, sa colecteze selectiv de�eurile, pe tipuri de
de�euri conform prevederilor legale �i sa le depoziteze doar in recipientele speciale
amplasate in exteriorul cladirii; resturile de tigara vor fi aruncate doar in recipientele
amenajate din locurile de fumat amplasate in exteriorul imobilului;

- sa depuna toate diligentele pentru asigurarea in spatiul inchiriat a unui nivel de zgomot
in limite rezonabile;

- sa nu evacueze la canalizarea imobilului apele uzate cu caracter agresiv sau nociv,
apele continand substante solide in suspensie, sau antrenate precum �i hidrocarburi
care pot provoca degradarea, colmatarea sau distrugerea instalatiilor sistemului de
canalizare, in caz contrar fiind raspunzator de prejudiciul suferit de Sublocator;

- sa nu aduca �i/sau sii nu permita introducerea in imobil a materialelor periculoase a
caror posesie sau pastrare este interzisa de lege sau de regulamentele locale;

- sii nu introduca in recipientele de precolectare de�euri din categoria celor cu regim
special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din constructii ori
provenite din ingrijiri medicale care fac obiectul unor tratamente speciale;

- sa respecte regulamentul de ordine interioara al imobilului (Anexa 6) care se afla afisat
la interior, asigurand informarea colaboratorilor, cursantilor, angajatilor, vizitatorilor
etc cu privire la normele se trebuie respectate la nivelul spatiului inchiriat.

4.22. Partile, prin reprezentantul lor legal, se obliga sa notifice celeilalte parti cu 15 zile inainte, 
eventuate modificari 'in structura sa asociativa �i/ sau persoanele de contact operativ pentru 
Spatiu. 

5. Cesiunea contractului

5.1. Locatarul nu va putea ceda, prin cesiune totala sau partiala, drepturile rezultand din acest 
contract, nici nu va putea sa procedeze la subinchirierea Spatiului sau la asocierea cu alte persoane 
fizice �i/sau juridice in vederea exploatarii in comun, sub orice forma juridica, a Proprietatii, fara 
acordul prealabil scris al Sublocatorului, fiind riispunzator pentru orice prejudiciu adus proprietatii 
prin nerespectarea acestei obligatii. Orice cesiune, subinchiriere, asociere cu privire la Spatiu, 
semnata fara acordul prealabil scris al Sublocatorului, conduce la rezilierea de plin drept a 
contractului �i obligarea Locatarului la plata de daune-interese catre Sublocator. Sublocatorul nu 
poate refuza nejustiticat solici tarea de acord �i are obligatia sa raspunda solicitarii in scris in term en 
de 10 zile lucratoare de la cornunicarea olicilarij. In lipsa unui raspuns in te1menul anterior 
men{ionat, se considera a fi exprimat Lm acord tacit. 

6. intretinerea/ amenajarea spapului inchiriat

6.1. Locatarul se obliga sa nu faca nimic de natura a-1 deteriora, exceptand uzura normala, 
compo11andu-se ca un bun �i diligent proprietar. 

6.2. In baza acordului prealabil scris al Sublocatorului, pe baza proiectului tehnic �i a devizului de 
lucriiri intocmite in vederea obtinerii avizelor prevazute de legislatia din domeniul de activitate al 
Locatarului, Locatarul va putea sa efectueze in spatiul inchiriat lucrari care sa corespunda scopului 
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mentionat la pct.1.4 din prezentul contract, putand aduce imbunatatiri considerate a fi utile, insa 
fara sa afecteze stmctura de rezistenta a cla.dirii, fatadele, instalatiile sau partile indivize 
incadrandu-se in specificatiile tehnice prevazute la a11 6.3 de mai jo . Locatarul, supo1iand integral 
costurile acestora, va realiza lucrarile de amenajare/investi�ii in conformitale cu legislatia in 
vigoare in scopul mai bunei satisfaceri a necesitatilor sal de functionarc �i intr-tm mo I avantajus 
ambelor parti, fara a impiedica activitatea Sublocatorului �i fiira a afecla proprietal a acestuia altfel 
decat conform proiectului aprobat de Sublocator, actionand cu diligenta unui bun prop1ietar. 
Locatarul va obtine ant rior inceperii lucrarilor toale avizele ne esare prevazute de lege pentm 
toate lucrariJe de amenajare/investitii, toate taxele (afcrente prestarii 1ucriiri1or declarale) �i 
cheltuielile ocazionate de acestea ori asociate lucrarilor, fiind in sarcina exclu iva a Locatarului. 
Lucrarile de amenajare se vor deSfa§ura astfel incat sa nu influenteze buna desfa�urare a activitatii 
celorlalti chiria�i ai imobilului. 

6.3. Locatarul va putea sa instaleze pe costul sau echipamente care corespund obiectului sau de 
activitate, va putea instala ala1ma, va putea instala linii telefonice suplimentare sau conexiuni la 
Internet cu providerii existenti deja in cladire, aparate de aer conditionat, dar care sa nu depa�easca 
sarcina/mp sau puterea electricii maxima. simultan ab or bita/nivel pre �zute de legislatia in vigoare 
$ilsau specificatiilor tehnice : put re electrica maxima simultan absorbita pe fiecare etaj: 40kw, 
incarcare utilii maxima: 150 kg/ mp numiir de posturi de consum in fiecare spatiu de un modul 
: maxim 8, �• va det·inc pentm acestea Loate autoriza�iilc necesare prevazute d lege. Toate retelele 
suplimentare (cabluri, etc) vor ft demontate de Locatar inainte de prcdarea spa\iului la incetarea 
contractului. 

6.4. Locatarul va executa in Spatiul inchiriat -cu exceptia spatiilor comune, cu avizul scris al 
Sublocatomlui, in timp util, in bune conditii ;;i pe cheltuiala sa, toate lucrarile de intretinere ;;i 
reparatii curente, inlocuirea oricaror bunuri, dispozitive, accesorii deteriorate cu altele noi, 
necesare pentm intretinerea Spatiului exclusiv ;;i va informa imediat Sublocatoml cu privire la 
orice accidente sau degradari care s-ar produce in Spatiul exclusiv �i a caror remediere ar fi in 
sarcina Sublocatomlui conform Codului Civil, sub sanctiunea platii de daune-interese �i a 
suportarii tuturor cheltuielilor care ar deriva din aceste accidente ;;i /sau ca urmare a nein;;tiintarii 
Sublocatomlui. 

6.5. in situatiile in care Spatiul necesita reparatii urgente care cad in sarcina Sublocatorului, 
Locataml va notifica Sublocatoml in te1men de maxim 24 de ore de la constatarea necesitatii 
efectuarii unor astfel de lucrari. Daca Sublocatoml nu efectueaza reparatiile intr-un termen de 5 
( cinci) zile lucratoare de la primirea notificarii sau daca raspunde notificarii in sensul mandatarii 
Locatamlui pentm a le efectua, Locatarul le va efectua in numele �i pe seama Sublocatomlui, cu o 
notificare prealabila care va contine costurile lucrarilor. Contravaloarea acestor lucrari se va 
factura de catre Locatar Sublocatorului, acesta din urma va efectua plata in termen de 15 zile de la 
data primirii facturii respective. in masura in care devizul va fi acceptat de Sublocator, 
contravaloarea lucrarilor se va factura de catre Locatar Sublocatomlui, acesta din mma urmand sa 
efectueze plata in termen de 15 zile de la data primirii facturii emise de catre Locatar sau sa 
compenseze respectiva suma cu contralavoarea urmatoarei chirii pana la acoperirea integrala a 
sumei celei mai mici, fara ca aceasta sa se considere o nerespectare de catre Sublocator a 
termenului de plata a sumelor facturate de Locatar. Locatarnl este obligat sa il invite pe Sublocator 
la receptia lucrarilor efectuate in numele ;;i pe cheltuiala Sublocatomlui, prin expedierea unei 
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notificari trimisa cu minim 5 ( cinci) zile lucratoare inainte de data la care urmeaza sa se efectueze 
receptia. 

6.6. In cazul In care utilizarea spatiului necesita efectuarea anumitor operatiuni administrative sau 
financiare �i/sau lucrari de construire/ modificare ori dotarea acestuia cu anumite echipamente 
indispensabile desfa�urarii activitatii Locatarului, partile convin ca realizarea acestor operatiuni �i 
suportarea costurilor aferente sa fie In sarcina Locatarului, cu respectarea normelor �i normativelor 
in vigoare. 

6.7. Echipamentele ce apartin Locatarului �i care pot produce zgomot sau vibratii ce pot fi 
transmise structurii cladirii sau celorlalti chiria�i var fi amplasate �i intretinute de catre acesta pe 
cheltuiala sa cu dispozitive de eliminare a trepidatiilor �i zgomotelor. 

7. Accesul la imobil �i in spatiul inchiriat

7.1. Locataml va permite Sublocatorului accesul in spatiul inchiriat pentru a se asigura ca Locatarul 
i�i respecta obligatiile contractuale, pe intreaga durata contractuala, precum �i pentru vizionari ale 
spatiului cu potentiali chiriai;;i in perioada de 60 de zile premergatoare datei 'fncetarii contractului, 
in situatia 111 care Locatarul nu a optat pentru prelungirea acestuia. Accesul Sublocatorului se va 
face numai in timpul orelor oficiale de lucru ale Locatarului, in prezenta unui reprezentant al 
acestuia �i 111 baza unei notificari scrise prealabile cu 24 de ore inainte. Fae exceptie cazurile de 
forta majora (foe, inundatii, efraqie), existenta unor date clare ce denota prejudicii aduse spatiului 
inchiriat, precum �i existenta unui caz de pericol iminent, cand accesul Sublocatorului se va putea 
realiza �i in afara orelor de program, in lipsa unui reprezentant al Locatarului �i fara o notificare 
prealabila. 

7.2. Accesul la imobil se face prin eel putin una din strazile: Moise Nicoara, Turturelelor, Daniel 
Barcianu. 

7.3. Accesul in imobilul de birouri In care este situat spatiul Inchiriat va fi permis pe baza de card 
individual. Locatarul va primi spre folosinta pe durata de valabilitate a contractului cardurile 
individuale �i procedura de utilizare /acces, In baza solicitarii transmise Sublocatorului, 
specificand doar numarul angajatilor/colaboratorilor ce i�i desfasoara zilnic activitatea In imobil, 
dar nu mai mult de 8 carduri/ spatiu de un modul inchiriat. Locatarul se obliga sa restituie la finalul 
contractului cardurile primite, in buna stare de functionare, in caz contrar va plati Sublocatorului 
serviciile de inlocuire a acestora adica contravaloarea a 1 euro+tva/ hue. 

7.4. Pentru accesul auto in parcarea subterana unde sunt situate locurile de parcare inchiriate 
conform prezentului contract, Locatarul va primi spre folosinta pe durata de valabilitate a 
contractului doua telecomenzi. Locatarul se obliga sa restituie la finalul contractului 
telecomenzile in buna stare de functionare, in caz contrar va plati Sublocatorului costul de 
inlocuire a acestora adica contravaloarea a 50 euro+tva/ hue. 
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8. Obligatii de plata

8.1. Locatarul va achita urmatoarele: 

a. chiria, garantia, eventualele penalitati contractuale, la datele �i in modul stabilit in prezentul
contract;

b. remedierea tuturor disfunctionalitatilor aparute in cadrul Spatiului sau a dota1ilor aferente ca
urmare a utilizarii sau intretinerii necorespunzatoare a acestora de catre Locatar, angajatii, clientii,
vizitatorii, cursanti, colaboratori, furnizorii acestuia �i a caror remediere se afla potrivit legii in
sarcma sa;

c. reparatiile locative a caror necesitate rezulta din folosirea bunului;

9. Predarea spatiului inchiriat la incetarea contractului

9.1. Locatarul va preda Sublocatorului spatiul la incetarea contractului in starea in care 1-a primit, 
consemnata in procesul verbal de predare-primire, tinand cont de uzura norrnala, eel mai tarziu fo 
5 zile calendaristice de la data incetiirii prezentului contract de subinchiriere, in timpul orelor 
oficiale de lucru ale Sublocatorului. Locatarul are obligatia de a evacua mobilierul �i orice alte 
obiecte, echipamente sau instalatii aduse in cliidire pe costul sau farii a cauza daune imobilului �i 
cu obligatia aducerii spatiului/spatiilor inchiriate la situatia initialii, exceptand uzura normala, 
modificiirile si /sau imbunatatirile facute de Locatar si agreate de Sublocator. Eliberarea efectiva 
a spatiului se considera efectuata la data la care se va realiza predarea primirea spatiului �i 
bunurilor inchiriate in baza unui proces-verbal de preluare care va descrie starea Locatiei la data 
preluarii acestuia de catre Sublocator de la Locatar dupa incetarea prezentului contract, la data 
agreata pentru preluare, catre persoana imputernicita de ciitre Sublocator. In baza constatarilor din 
procesul verbal se vor factura catre Locatar eventuale daune dovedite ca fiind cauzate din culpa 
Locatarului sau datorate utilizarii necorespunzatoare de catre Locatar. 

9.2. La expirarea Contractului de subinchiriere, Locatarul va evacua toate echipamentele, 
mobilierul �i instalatiile suplimentare (internet,telefonie etc) din spatiul inchiriat. Lucrarile 
efectuate de ciitre Locatar cu acordul Sublocatorului �i care reprezinta imbunatatiri aduse de acesta 
spatiului fochiriat �i nu sunt demontabile, vor trece in proprietatea Sublocatorului la terminarea 
inchirierii : compm1imentari cu pereti din gips carton sau alte materiale, placari cu gresie, parchet, 
mocheta, precum �i alte imbuniitatiri care se incorporeaza spatiului inchiriat. in masura in care 
Locatarul nu va respecta obligatia de a evacua echipamentele, mobilierul si instalatiile 
demontabile, in termen de 5 zile calendaristice de la data notificarii Sublocatorului in acest sens, 
se prezumii in mod absolut ca Locatarul este de acord �i consimte in mod expres ca acestea sa intre 
gratuit in patrimoniul Sublocatorului, acesta din urma avand dreptul de a valorifica aceste bunuri 
la valoarea pe care o va aprecia de cuviintii ca fiind cea adecvata. 
9.3. Atat la inceputul cat �i la sfar�itul perioadei de contractare Sublocatoml �i Locatarul vor 
intocmi procese verbale de predare-primire/preluare a spatiului, in care se va stipula in mod expres 
ca Locatarul a primit, respectiv a predat spatiul, conform prevederilor prezentului contract. 

9.4. in cazul in care Contractul de subinchiriere inceteaza inainte de termen, din orice cauze, 
Locataml se obliga sa predea spatiul pe baza de proces verbal de predare-primire in te1men de 
maxim 5 ( cinci) zile de la data incetarii contractului. 
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9.5. Daca Locatarul nu va respecta obligatia de a elibera �i preda spatiul inchiriat la expirarea 
duratei contractului sau dupa rezilierea contractului inainte de termen, Sublocatorul va fi 
indreptatit sa p1imeasca suma de 50 euro/modul/zi de intarziere cu titlu de penalitate, suma ce va 
fi compensata proportional cu garantia constituita confmm art. 3, pentru situatia in care garantia 
nu a fost compensata cu valoarea debitului restant existent, cu titlul de daune-interese, pana la 
eliberea �i predarea Spatiului in integralitatea sa. 

10. Declaratii

10.1. Semnatarii prezentului contract declara �i garanteaza ca au toate autorizatiile �i/sau 
imputemicirile necesare in conformitate cu legea romana �i actele constitutive ale entitatilor 
juridice pe care le reprezinta pentru semnarea prezentului contract, avand capacitatea de a angaja 
in mod valabil persoana juridica pe care o reprezinta. 

10.2. Locatarul declara �i garanteaza fata de Sublocator ca nu este supus la data semnarii 
Contractului vreunei proceduri de reorganizare, faliment, dizolvare sau lichidare �i ca nu exista 
nicio incapacitate �i niciun impediment de natura juridica sau orice alta natura pentru incheierea 
in mod valabil �i pentru execulan.:a prezentului conlract. 

10.3. Locatarul declara ca are cuno�tinta despre starea Proprietatii (implicit a Spatiului), ca a 
vizitat-o i'nainte de semnarea Contractului �i ca spatiul inchiriat este corespunzator pentru 
desfa�urarea activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate, paf!ile stabilind ca aceasta este ca\itatea 
convenita conform art. 1.792 Cod Civil pentru derularea prezentului contract. 

10.4. Locatarul declara in mod expres faptul ca i-au fost puse la dispozitie de catre Sublocator 
copii ale documentelor ce atesta dreptul de folosinta asupra Spatiului precum si o copie a 
Certificatului de Performanta Energetica nr.724/06.08.2013 aferent spatiului asa cum prevede 
art.131 din Legea nr.159/2013 pentru modificarea �i completarea Legii nr.3 72/2005 privind 
performanta energetica a cladirilor. Totodata, Locatarul declara ca a luat la cunostinta despre 
performanta energetica a imobilului ce face obiectul prezentului Contract de Subinchiriere. Copia 
Certificatului de Performanta Energetica aferenta spatiului inchiriat ce face obiectul contractului 
este anexat prezentului - Anexa 3- fiind parte integranta a acestuia. 

11. incetarea Contractului

11.1. Contractul va inceta: 

a. prin acordul partilor;

b. la expirarea termenului pentru care a fost incheiat;

c. de drept, prin neplata garantiei in termenul mentionat la art.3.1., fara vreo fmmalitate prealabila;

d. prin rezilierea acestuia de catre Sublocator, in caz de neexecutare culpabila a obligatiilor
contractuale de catre Locatar, prin trimiterea unei notificari scrise, fiira alte formalitati sau fiira a
fi necesara interventia instantelor, dupa punerea acestuia in intarziere potrivit dispozitiilor Codului
Civil, cu plata de daune-interese. Rezilierea produce efecte de la data mentionata in notificare, in
cazul in care pana la data prevazuta in notificare, Locatarul nu a remediat situatia notificata.
Neexecutarea culpabila a obligatiilor poate consta in dar fara a se limita la:
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- neplata cbiriei, Ill intregime sau pa11ial, pentru o peri ada mai mare de 30 zile calendaristice de
la data scadentei lor. in acest caz, Locatarul va elibera �i va preda spatiul ce face obiectul
prezentului contract in termen de 5 zile de la primirea notificarii de eliberare a spatiului,

- D losirea spatiului inchiriat in alt scop decat eel declarat in cuprinsul prezentului contract
obie tulu.i, fara acordul prealabil scris al Sublocatorului,

- folosirea de catre Locatar a spatiului inchiriat intr-o forma care ar prejudicia in mod vadit Spatiul
�i Sublocatorul, suplimentar fata de uzura nmmala,

- in cazul in care Locatarul sau alta persoana asociata in orice fel cu Locatarul afi�eaza fata de
Sub locator sau fata de ceilalti chiria�i din cladire, un comportament in neconcordanta cu o conduita
norrnala rn comunitate �i daca in urma notificarii din partea Sublocatorului sau a celorlalti chiria�i,
Locatarul nu va lua niciun fel de masuri de i'nlaturare a acestor comportamente care pot crea
prejudfrii ublocatoruJui,

e. prin rezilierea acestuia de catre Locatar in caz de neexecutare culpabila a obligatiilor
contractuale de diln: Sublocator, fara preaviz �i fanl alte fo1111alitati;

f. prin denuntarea unilaterala a contractului din initiativa Sublocatorului, cu acordarea unui preaviz
de 60 de zile, prin trimiterea unei notificari scrise Locatarului, fara alte formalitati;

g. prin denuntare unilaterala din initiativa Locatarului, dar numai dupa expirarea unui termen de
un 1 (un) an de la semnarea Procesului Verbal de Predare-Primire. in situatia nerespectarii de catre
Locatar a perioadei minime de inchiriere de 12 luni, Locatarul va fi obligat la plata chiriei aferente
perioadei ramase pana la finalizarea celor 12 luni de la semnarea contractului. Dupa expirarea
perioadei minime de inchiriere de 1 an, denuntarea unilaterala va fi posibila cu conditia de a
notifica Sublocatorul cu eel putin 60 de zile inainte de ie�irea din imobil, dupa achiLar a la zi a
tuturor debitelor datorate de Sublocator, sub sanctiunea platii echivalentului chiriei pe perioada de
preav1z ramasa.

h. in cazul in care bunul nu mai poate fi folosit potrivit desti natiei in urma unui eveniment de forµi
majora, din cauze independente de vointa sau acti1mea directa sau indirecta a partilor;
imposibilitatea de folosire trebuie sa fie totala �i definitiva.

i. in cazul instrainarii imobilului de catre proprietar, daca nu a ajuns la tennen cont:ractul de
locatiune se transfera dobanditorului bunului care are obligatia sa respecte prezentul contract de
sublocatiune cu respectarea termenului de preaviz in caz de denuntare unilaterala. Locatarului ii
va fi notificata instrainarea cu respectarea preavizului stabilit la art. 11.1 lit. f.

11.2. in situatia in care, la data incetarii contractului, chiria�ul refuza sa elibereze �i sa pe1mita 
reintrarea Sublocatorului in posesia Spatiului, acesta din urma va putea sa-1 evacueze in mod direct, 
fara interventia instantei de judecata, prezentul contract reprezentand, conform art.1809 alin.2 si 3 
Cod Civil, titlu executoriu. Totodata Locatarul va fi tinut la plata unor daune-interese in cuantum 
de 50 euro/modul/zi de intarziere intre momentul incetarii contractului �i predarea efectiva ( data 
semnarii proce ului verbal de preluare) a Spa�iului ce face obiectul contraclului. Daca Locataml 
pfirase�te Spa\iul, dar nu preda Spatiul dupa doua notificari in acesl sens, Sublocatorul va avea 
dreptul sa reintre in posesia spatiului pe baza de proc s verbal semnat. de Sublocator �i tm martor, 
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Locatarul fiind de acord ca nu va mai avea dreptul de a reclama ulterior nicio despagubire pentru 
eventual prejudicii cauzate de Sublocator bunurilor sale in actiunea de preluare a spatiului. 

11.3. Data semna1ii procesului verbal de predare-primire a Spatiului 1nchiriat catre ublucal r 
reprezinta data incetarii duratei locatiunii, cu toate efe Lele legale· drepturile si obligafiile 
contractuale aferente se var aplica fo mod corespunzator pana la stingerea lor (obligatia de 
restituire a garantiei, etc.). 

11.4. incetarea contractului nu va ave a niciun efect asupra obligatiilor deja scadente Intre partile 
contractante. 

12. Raspunderea contractuala

12.1. ln cazul neindeplinirii totale sau partiale a obliga�iilor pecuniare asumate prin prezentul 
Contract, Partile or put· a fi obligate la plala de penalita\i in cuantum de 0,5% pe zi de 'intarziere 
calculate la valo·1rea tuturor sumelor neachitate pana la data platii integrale. Penalitatile mentionate 
vor putea depa�i valoarea debitului a ·upra caruia se calculeaza, nefiind plafonata la valoarea 
acestuia. in tarea contractului nu exclude plala penalitatilor pana la plata principalului. 

12.2. in cazul tn care, dupa primirea notificarii de 'incetare a contractului, Locatarul nu achita toate 
debitele restante in termenele prevazute in prezentul contract, Sublocatorul beneficiaza de un drept 
de retentie asupra tuturor bunurilor mobile ce se gasesc 'in spatiul i'nchiriat pana la recup rarea 
creantei. De asemenea, Sublocatorul are dreptul de a sigila patiul inchiriat �i a nu mai pcrmite 
accesul Locatamlui in spatiul inchiriat pfma la plata intcgrala a dcbitelor restante precum �i a 
penalitatilor aferente. 

13. Forta Majora

13.1. in caz de forta majora, astfel cum este definitii de lege, partile sunt exonerate de raspundere 
pentru neexecutarea ori executarea necore punzatoare sau cu intarziere a obliga�iilor contractuale, 
pe toata durata existenrei acesteia. Prin f011a majora se intelege un eveniment independent de 
voi1Jfa partilor, imprevizibil �i insunnontabil, aparut dupii incheierea contractului �i care impiedicii 
partilc ii-§i execute obligatiile asumate. 

13.2. Cazul de forta majora se va comunica in scri eel iJalte parfi in tennen de 5 zile de la aparitia 
sa. Documentele probatorii vor fi prezentate celeilalte parri i'n tennen de 15 zil de la aparitia fortei 
majore certificat de Camera de C ·inert �i Indust:rie a Romaniei. Plata chiriei se suspenda pe 
perioada existenfei cazului de for1ii majora care irnpiedica desfa�urarea activitatii in mod normal, 
daca. obligatia notificarii din partea Locatamlui este indeplinita. 

13.3. Aparitia situatiei de Forta Majorii nu va exonera paftile de obligatiile scadente pana la aparitia 
situatiei de F011a Majora. 

13.4. in cazul in care situatia de fort:a majora dureazii mai mult de 30 de zile calendaristice, oricare 
dintre pii11ile contractante va putea notifica celeilalte parti incetarea de drept a contractului, :fara ca 
acestea sa datoreze daune interese. 
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14. Confidentialitatea

14.1. Partile contractuale se obliga sa pastreze confidentiale toate datele �i informatiile de care au 
luat cuno�tinta �i vor apara toate aceste date �i informatii 1mpotriva divulgarii sau utilizarii lor. Nu 
se considera informa�ii confidentinle �j nu fac obieclul acestei clauze acele informatii care prin 
natura lor sw1t destinate publicullti sau au fast deja puse la dispozitia publicului, prin oric mijloc. 
in orice situatie, pretul �i condiiiile prezemei inchiri ri sunt strict con:fidentiale. 

14.2. Partile se obliga ca, atat pe parcursul derularii prezentului contract, cat �i dupa derularea 
acestuia sa nu divulge niciun fel de informatii privitoare la cealalta parte contractanta sau tef!i, 
informatii care ar putea cauza un prejudiciu, chiar �i indirect, celeilalte Parti. 

14.3. Clauza de confidentialitate se va mentine �i dupa Incetarea acestui contract, oricand va 
interveni aceasta. Nerespectarea clauzei de confidentialitate atrage dupa sine plata de daune
interese pentru acoperirea prejudiciului produs celeilalte Parti �i rezilierea contractului. 

15. Notificari

15.1. In cazul trimiterii unei notificiiri scrise de catre oricare din pafti, aceasta va fi trimisa, prin 
scrisoare recomandata cu confirmare de primire, email sau orice alte mijloace care asigura 
transmiterea textului actului �i confirmarea primirii acestuia la urmatoarea adresa: 

Pentru Sublocator: 

Nume: 

Adresa: 

Telefon: 

E- mail:

Pentru Locatar: 

Nume: 

Adresa: 

Telefon: 

E-mail:

ILLA CONCEPT & OFFICES S.R.L. 

STR. TURTURELELOR, NR.llA, PARTER, SECTOR 3, BUCURESTI 

0742224534 

office(fi'ph eniciabu. inc,, center.ro 

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. 

Str. Turturelelor nr. 11 A, etaj 7, modul 16, 17, 18 sau la sediul social declarat 

0314334452 

algorithm.residential@gmail.com 

15.2. Orice notificare transmisa prin email se considera primita In prima zi lucratoare dupa cea fo 
care a fost expediata. Notificarea poate fi predata personal prin fomanarea acesteia sub semnatura 
de primire. 

15.3. in cazul in care pe perioada derularii contractului de i'nchiriere intervin schimbari referitoare 
la banca, numar cont, persoane i'mputemicit sau sediul social ale Locatarului/Sublocatorului, 
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fiecare pa11e se obliga ca, in termen de 5 zile lucriitoare de la survenirea modificarii, sii anunte In 
scris cealaltii parte. 

15.4. Schimbarea adresei de corespondenta sau a adresei de po�ta electronica a uneia din Parti nu 
este opozabila celeilalte Parti decat daca i-a fost notificata cu eel putin 2 zile lucratoare inainte de 
utilizarea respectivei adrese de corespondenta. in acest caz notificarea va fi coo iderala valabila 
daca a fost comunicata la adresa cu nos uta de pa11i �i menfionata la art. 15.1 din prezcntul contract. 

Articolul 16. Clauze privind semnatura electronica 

16.1. Persoanele fizice care au semnat Contractul, fie olograf fte utilizand o semnatura electronica, 
in oricare dintre modalitatile prevazute mai jos, declarii cii au dreptul sa reprezinte legal persoanele 
juridice semnatare potrivit legii �i propriilor acte statutare �i i�i asuma intreaga responsabilitate 
juridica din eventuala invocare a lipsei calitatii de reprezentant. 

16.2. Partile convin expres ca prezentul Contract poate fi semnat de reprezentantii legali ai fieciirei 
parti sau imputemicitii acestora atat olograf, cat �i utilizand u semnatura electronica. Indiferent de 
formalitatea aleasa de part:i pentru semnarea Contractului, partile convin expres ca toate 
exemplarele Contractului (in format electronic sau ftzic, pe suport de hartie- semnat olograf sau 
printat) au aceea�i fort:a juridica. 

16.3. Fiecare parte garanteaza ca semnatura electronica aplicatii de fiecare dintre persoanele fizice 
semnatare este alocata reprezentantilor sai indreptiititi conform legii aplicabile �i/sau actelor 
statutare sii reprezinte legal partea respectivii, sau imputernicitilor acestora, dupa caz. Prin 
,,semnatura electronica" in i'ntelesul prezentului Contract este definita modalitatea de semnare in 
format electronic a inscrisurilor in baza unui certificat digital calificat nesuspendat sau nerevocat 
la momentul respectiv �i generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii 
electronice eliberat de un furnizor autorizat conform legislatiei aplicabile fiecarei paf!i prin care 
respectivul inscris semnat electronic este asimilat, in ceea ce prive�te conditiile �i efectele sale, cu 
inscrisul sub semnatura privatii. 

17. Dispozitii finale

17.1. Orice modificare a prezentului contract se poate face numai printr-o intelegere scnsa, 
semnata de ambele piirt:i, ce se constituie intr-un act aditional parte integrantii a prezentului 
contract, cu exceptia modificarilor de ordin economic ce exced previziunile avute in vedere la 
semnarea contracLului �i care genereazii un impact major asupra costului mentenantei �i utilitatilor 
incluse in tmiful de chirie pentru spatiul inchiriat. Partile agreeaza ca in cazul situatiilor 
exceptionale ce due la cresteri semnificative de pret pentru utilitatile spatiuJui subinchiriat (valori 
mai mari de 20% fata de nivelul existent) care sunt incluse in valoarea chiriei, sii incheie act 
aditional la prezentul contract in scopul preluarii neconditionate de catre Locatar a majorarilor 
respective proportional cu suprafata inchiriata. 
17 .2. Prezentul contract este guvemat de legea romanii. 

17.3. in cazul in care o clauza sau o parte din prezentul contract este declaratii nulii, celelalte clauze 
i�i vor produce efectele in continuare, contractul piistrandu-�i valabilitatea �i caracterul obligatoriu. 
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17.4. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui. 

17.5. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentm sumele de bani pe care Locataml le 
datoreazii in baza contractului confo1m dispozitiilor legale. 

17.6. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu ace t contract inclusiv referitor la Tncbeierea, 
exec1Harea ori desfiintar a lui se va olutiona cu precadere pe ca,le amiabila. In cazul in car paqile 
nu var ajunge la o Tntelegere amiabila. litigiul va fi deferit spre competena solt1tionare, potrivit 
legii romane, instantelor judecatore�li din Bucure�li Romania. 

17.7. Fiecarc dintre clauzel prezeutului contract au fost negociat , intelese �i asumate pe deplin, 
anterior emnarii conlractului, contractul �i anexele acestuia contin intelegerea integralii a Partilor 
cu privire la drepturile $i obliga\iile prevazute in prezentul contract, drept pentm care ii semneaza 
�i se obligii sii-1 execute intocmai. 

18. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

t 8.1. Pe par ursul dernlarii prezentului Contract, Piirtile se angajeazii sii n:specte toate obligatiile 
confo1111 legislatiei p1iviJ1d prate tia date I or in igoare, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamenlului European �i al 011siliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice 
in ceea ce prive�te prelucrarea datelor cu caracter personal �i privind libera circulatie a acestor date 
(Regulamcntul general privind protcqia datelor). Partile vor lua masuri tehnice �i organizatorice 
ade vale care au scopul de a proleja impotriva prelucriirii neautorizate sau ilegale a datclor cu 
caracter personal �i impotriva pierderii sau distmgerii accidentale a datelor cu caracter personal 
sau a deteriorarii acestora. 

18.2. Ambele parti actioneaza 111 calirate de Operator de date cu caracter personal, in vederea 
atingerii u□ui obiectiv, ca.re reprezinta o obligatie lcgala fiecare parte tiind obligata sa respecte 
obligatiile revin Op ratorului conform Re1:,rulamentului. 

18.3. in ceea ce prive�te temeiul juridic al prelucriirilor de date cu caracter personal realizate in 
conditiile Legii nr.333/2003, republicatii, preciziim faptul ca acesta este reprezentat, dupa caz, de: 

a) Indeplinirea unei obligatii legale - in conditiile art.6 alin.(l) lit.c) din Regulamentul
General privind Protectia Datelor;

b) Interesul legitim urmiirit de operator - in conditiile art.6 alin.( 1) lit.f) din Regulamentul
General privind Protectia Datelor.

18.4. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor cat �i ale persoanelor ( ex: reprezentantul 
legal autorizat al Locatarului are adera la prezentul coutract in limita acestui contract pe care ii 
au 'incbeiat sau pentru celelalte intere e legitime ale Sublocatarului. Orice prelucrare suplimentarii 
sau 111 alt . cop va face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, focheiat intre Parti. 

De asemenea perioada de st care a datelor pei-sonale prelucrate prin contract este limitata la 
perioada stabilila in vederea realizarii obiectului p1incjpal al c ntractului �i dadi e cazul ult rior 
'incetarii ace tuia pe perioada impu a de prevederile legate aplicabile. 
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18.5. Datele cu caracter personal schimbate intre Paqi nu pot deveni accesibile sau comunicate 
unor terte parti neautorizate sau puse la dispozifie spre utilizare intr-un alt mod decat cu acordul 
expres, acordat tn scris, din partea persoanei vizate care adera la prezentul contract. 

18.6. in cazul unor reclamafii justificate ale persoanelor vizate afectate de colectarea, prelucrarea 
�i utilizarea datelor cu caracter personal de catre Parti sau 1n cazul unor amenzi aplicate de 
Autoritafile de Supraveghere bazate pe acfiuni necorespunzatoare sau ilegale de colectare, 
procesare sau utilizare intreprinse de oricare Parte sau subcontractorii acesteia sau cu privire la 
1ncalcari ale prevederilor prezentului capitol din Contract din partea uneia dintre Parti, Partea 
prejudiciata are dreptul la despagubiri de la Partea 1n culpa. 

Prezentul contract s-a facheiat Ill limba romana, 1n doua exemplare originate, fiecarei paqi 
revenindu-i un exemplar. 

Prezentul Contract are 19 pagini �i 4 Anexe care fac parte integranta din contract, �i anume: 

Anexa 1. Identificarea Spatiului de birou inchiriat ( schita) 

Anexa 2. Proces- verbal de predare-primire Spatiu 

Anexa 3. Copia Certificatului Energetic al imobilului in care este situat Spatiul ; 

Anexa 4. Identificarea locurilor de parcare inchiriate ( Schita) 

SUBLOCATOR, 

ILLA CONCEPT & OFFICES S.R.L. 

Prin Imputernicit 

Ionescu Nina - Director Sucursala 
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LOCATAR, 

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L 

Prin reprezentant legal 

PRESEbrN{J C.A. 

Mihai CO NESC 

DIRECTOR GENERAL 

Stefan CUNC.EAN:U 

Dragos POPES 

CONT ABIL SEF 

Marius CARAtV/ 

SEF SERVICIU ACHlZCTII 
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