
CONTRACT0EEXEC�T�L0CRARI 
Nr. � / . ...... 0. ?PJfa 

Cap. 1 Partile Contractante 
1.1 S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., persoana juridica romana, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/5481/2017, Cod de Inregistrare Fiscala RO37409960, cu sediul social in 
Phoenicia Bussines Center, Modulele 16, 17, 18, Str. Turturelelor nr.11 A, Sector 3, Bucuresti, mail 
office@algorithmresidential.ro, cont bancar IBAN RO97RNCB0087157546060001, deschis la BCR, 
legal reprezentata prin Dl. Mihai COMANESCU, avand functia de Pre�edinte Consiliu Administratie, 
in calitate de BENEFICIAR, 
Sl 

1.2 SOCIETA TEA RAD ROM INST AL MONT AJ S.R.L. cu sediul in Ploiesti ,Strada Gheorghe
Grigore Cantacuzino nr.348, inregistrata la Oficiul Registrului Cornertului sub nr. J29/974/2014, CUI 
RO33369471, cont bancar RO61BACX0000001533101000 deschis la UNICREDIT BANK, e-mail 
office@radrorninstal.ro, tel. 0724796031, reprezentata legal prin Dl Adrian Serban denurnita in 
continuare EXEC UT ANT 
a 

Cap. 2 Obiectul �i Pretul Contractului 
2.1 Executantul se obliga sa execute pentru Beneficiar lucrari de instalare sisteme de aspersiune, 
probe si puncre in functiune pentru ubit.:1.:Livul Hala Laminor , in schirnbul platii pretului total estirnat 
conform Oferta Executant in valoare de 443.965 lei , din comenzile date de Beneficiar, in conditiile 
prezentului contract.. 

Valoarea totala a contractului este de 443.965 lei, la care se adauga contravaloarea TVA in vigoare 
Ia data emiterii facturii fiscale. Valoarea finala a contractului se va determina prin insumarea tuturor
situatiilor de lucrari real executate, intocmite conform preturilor unitare negociate intre parti si cuprinse 
in Anexa Financiara a prezentului contract. 

2.2. Documentele care alcatuiesc Contractul sunt: 
(i) Anexa 1 - ,,Conventie referitoare la securitatea si sanatatea rnuncii, situatii de urgenta si protectia

mediului"; 
(ii) Anexa 2 - Oferta Executantului;
2.3. Executantul va executa lucrarile ce constituie obiectul contractului in baza Cornenzilor ernise de
catre Beneficiar, care vor contine in mod necesar urmatoarele elernente: 

Natura �i descrierea lucrarii, conform proiectului pus la dispozitia Executantului in etapa de 
ofertare.
2.4. in termen de 5 zile de la predarea arnplasamantului, Executantul va proceda, dupa cum urmeaza:
a. In masura in care elementele cuprinse in Comanda nu sunt suficiente, va solicita informatii
suplimentare de la Beneficiar, care va raspunde in eel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 10 zile
calendaristice;
b. Executantul va transmite Beneficiarului urmatoarele Specificatii:
- timpul prealabil necesar pentru desfa�urarea organizarii, anterior executiei lucarii �i durata de incepere
a lucrarii;
- cerintele specifice care trebuie indeplinite de Beneficiar �i care sunt necesare pentru inceperea si
derularea executarii lucrarii.
2.5. Comanda se considera acceptata �i, prin urmare, na�te obligatia de executare a lucrarilor la expirarea
termenului de 5 zile de la predarea arnplasamantului. 



2.6. Partile pot conveni, prin incheierea de acte aditionale, executarea �i a altor lucrari/prestarea altor 
servicii conexe �i suplimentare celor convenite in prezentul contract. in cazul incheierii actelor 
aditionale, executarea lucrarilor contractate va fi supusa conditiilor prezentului contract. 
2.7. in toate cazurile, proiectele, comenzile, acceptarile, obiectiunile �i conventiile Partilor precum �i 
actele aditionale vor fi parte integranta din prezentul Contract. 

Cap. 3 Durata Contractului 

3.1. Prezentul contract intra in vigoare de la data sernnarii lui de catre Parti, conform clauzelelor din 
contract cat si din comenzile aferente contractului si este valabil pana la data executarii tuturor 
obligatiilor contractuale aflate in sarcina partilor. 
3.2. Durata de executie a lucrarilor este de 30 de zile. 

Cap. 4 Obligatiile Executantului 

4.1 Executantul are obligatia de a efectua detaliile de executie si proiectul tehnic ,,as built" care vor fi 
aprobate de catre Beneficiar. Executantul va actualiza, pregati si va pune la dispozitia Beneficiarului 
proiectul tehnic ,,as built", necesara obtinerii avizului de functionare ISU, precum si asistenta la punerea 
in functiune (PIF) a instalatiilor executate. 
4.2. Executantul are obligatia de a incepe executarea prestatiilor sale in maxim 10 zile de la predarea 
amplasamentului. 
4.3. Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza toate prestatiile la care s-a obligat prin 
prezentul contract in conformitate cu Graficul de Executie aferent fiecarei Comenzi acceptate, precum 
si de a remedia viciile in executia lucrarilor, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu 
obligatiile asumate conform Contractului. Lucrarile care fac obiectul acestui contract vor fi executate �i 
predate Beneficiarului la termenele stabilite �i de calitatea corespunzatoare, prevazuta in normativele �i 
reglementarile in vigoare la data receptiei. Orice intarziere mai mare de 5 zile fata de grafic va fi raportata 
de catre reprezentantul Executantului in scris Beneficiarului, explicandu-se motivul intarzierii, 
modalitatea de remediere a deficientei aparute, precum �i modul in care va fi recuperata intarzierea. 
Raportarea intarzierilor se va face catre: Beneficiar la adresa de mail de la art.1.1, printr-o adresa 
formulata in scris. 
4.4. Executantul are obligatia de a-1 notifica prompt pe Beneficiar despre toate erorile, omisiunile sau 
viciile descoperite de el cu ocazia prestarii serviciilor/executarii lucrarilor, necunoscute la data inceperii 
executiei, in maxim 3 zile de la constatarea acestora. 
4.5. Executantul este responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor 
executate in realizarea obiectului acestui Contract, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii 
privind calitatea in constructii si a Contractului, incluzan<l loale <locumentele �i anexele contractului care 
fac parte integranta din acesta. 
4.6. Executantul va executa lucrarile in conformitate cu Proiectul tehnic, cu Normele si Standardele 
Romanesti in materie, in vigoare si cu Comenzile emise de Beneficiar. 
4.7. Pe parcursul realizarii prestatiilor �i a remedierii viciilor acestora Executantul are obligatia: 
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta in punctul de lucru
este autorizata si de a mentine punctul de lucru in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui
pericol pentru respectivele persoane.
b) de a depozita sau de a retrage orice surplus de utilaje, echipamente sau materiale.
c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul inconjurator, pe si in afara
punctului de lucru si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice
sau altora, rezultat din poluare sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
4.8. Executantul are obligatia de a preda Beneficiarului situatiile de lucrari numai dupa finalizarea
fiecarei zone de lucru (Zona 1 + Zona 7), in conformitate cu proiectul tehnic, de a participa impreuna cu
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Beneficiarul la intocmirea proceselor verbale intermediare �i finale de receptie a lucrarilor �i de a 
remedia deficientele constatate cu ocazia receptiei, in conditiile stabilite in Contract. 
4.9. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executarii prestatiilor de catre Executant si 
de a verifica conformitatea acestora cu Documentele Contractului, fara ca aceasta a conduca direct sau 
indirect, la exonerarea Executantului de obligatia de a executa obiectul Contractului in stricta 
conformitate cu Documentele Contractului sau obligatia de a garanta pentru conformitatea 
serviciilor/lucrarilor prestate. 
4.10. Executantul are obligatia de a asigura accesul nelimitat al reprezentantilor Beneficiarului si al 
oricarei alte persoane nominalizate in prealabil de acesta, in punctul de lucru in orice imprejurari cu 
conditia in�tiintarii in prealabil a Executantului. 

Cap. 5 Obligatiile Beneficiarului 

5.1. Beneficiarul se obliga sa asigure Executantului posibilitatea de a executa la timp si corect lucrarile 
si este responsabil de dispozitiile sale date in cadrul executarii obligatiilor contractuale catre Executant. 
5.2. Situatiile de lucrari vor fi verificate de catre reprezentantul Beneficiarului �i daca nu sunt obiectiuni 
vor fi aprobate in termen de maxim 5 zile de la primirea acestora. Acceptarea acestor lucrari nu il va 
exonera pe Executant de obligatia sa de a despagubi Beneficiarul �i a-1 proteja de orice pretentii ridicate 
de angajatii �i furnizorii de materiale, echipamente �i servicii ai Executantului �i, de asemenea, nu il va 
exonera pe Executant de orice alte obligatii care ii revin in baza prezentului contract. Aprobarea 
situatiilor de lucrari �i realizarea platilor nu reprezinta o acceptare a lucrarii din punct de vedere calitativ .. 
Acceptarea lucrarilor din punct de vedere calitativ se va realiza la data semnarii procesului verbal de 
receptie finala. 
5.3. Beneficiarul are obligatia de a plati pretul, in baza facturilor emise de Executant dupa aprobarea 
situatiilor de lucrari, in conditiile stabilite in Contract. 
5.4. Beneficiarul va supraveghea executia lucrarilor si ii va pune la dispozitie Executantului, in vederea 
respectarii, programul de control elaborat de Proiectant. De asemenea, Beneficiarul va participa la 
inspectia lucrarilor ajunse in stadiul de "faza determinanta".

5.5. Beneficiarul va preda amplasamentul liber de orice sarcini (inclusiv dar nu limitativ: obstacole 
aeriene, pe teren sau subteran) si va asigura conditiile de incepere a executiei lucrarilor �i continuitate a 
fronturilor de lucru. 
5.6. Beneficiarul va asigura caile de acces pentru utilajele Executantului. 
5.7. Beneficiarul va asigura paza santierului, a materialelor si echipamentelor Executantului, precum si 
iluminatul santierului. 
5.8. Beneficiarul va asigura identificarea si eliberarea amplasamentului de eventualele constructii 
subterane si supraterane. 
5.9. Beneficiarul va fi responsabil pentru coordonarea Executantului astfel incat in executarea 
obligatiilor contractuale ale acestuia, sa nu stanjeneasca inutil sau in mod abuziv: 
a) confortul riveranilor;
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor pub lice sau private care deservesc
vecinatatile punctului de lucru.

Cap. 6. Receptia lucrarilor 

6.1. La finalizarea fiecarei �i oricarei lucrari prestate/executate in baza prezentului contract ori, acolo 
unde este cazul, in baza unui act aditional intocmit ulterior, Partile vor proceda la incheierea unui proces 
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in care se va consemna situatia executiei lucrarii. 
In acest scop, in termen de 5 zile de la finalizare executiei, Executantul va notifica Beneficiarul asupra 
datei �i locului receptiei lucrarii. 
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6.2. in baza procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat fara obiectiuni de Beneficiar, 
acesta va elibera Executantului garantia de buna executie constituita conform prezentului Contract, in 
conditiile Contractului. 
6.3. Daca cu ocazia receptiei se constata deficiente de executie care se datoreaza Executantului, Partile 
vor incheia o anexa cu obiectiuni la Proces verbal de receptie in care vor stabili �i detalia remediile ce 
trebuie aduse precum �i termenul de remediere, care nu poate fi mai mare de 20 zile. 
La finalul termenului de remedire, Partile vor proceda la o noua convocare, conform prevederilor art. 
6.1., urmand sa incheie un proces verbal de stingere a obiectiunilor, parte integranta din procesul verbal 
la terminarea lucrarilor. 

Cap. 7 Pretul �i Modalitati De Plata 

7.1 in scopul incasarii Pretului, astfel cum acesta a fost stabilit in baza Comenzii acceptate, Executantul 
va emite situatii de lucrari in conformitate cu etapele intermediare de referinta din Graficul de Executie 
(numai dupa finalizarea fiecarei zone de lucru }--;-7), continand cantitatile de lucrari real executate si de 
materiale achizitionate pana la momentul intocmirii situatiei de lucrari. 
7 .2. Beneficiarul va verifica si confirma situatiile de lucrari in termen de maxim 5 zile lucratoare de la 
data primirii acestora. In caz contrar, si numai dupa o notificare prealabila transmisa dupa expirarea 
acestei perioade de 5 zile, in situatia in care Beneficiarul nu transmite raspunsul sau cu privire la situatia 
de lucrari in termenul precizat in Notificare (care nu poate fi mai mic de 10 zile calendaristice), 
Executantul este indreptatit la considerarea acordului tacit al Beneficiarului si, respectiv, la facturarea 
situatiei de lucrari corespunzatoare. 
7 .3. in baza situatiei de lucrari acceptate, Executantul va emite factura fiscala aferenta. Plata efectuata 
de catre Beneficiar nu semnifica implicit si acceptarea din punct de vedere tehnic a lucrarilor. 
7.4. Plata pretului se face prin virament bancar in contul Executantului in termen de maxim 30 zile 
calendaristice de la data inregistrarii la Beneficiar a facturii fiscale intocmite in baza situatiilor de lucrari 
confirmate de Beneficiar. 
7 .5. Beneficiarul nu va avea nicio obligatie de a achita lucrarile sau serviciile care au fost executate sau 
prestate cu nerespectarea documentelor contractului sau pentru care nu sunt prezentate documente de 
calitate in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Cap. 8 Garantia de buna execupe 
8.1. Din sumele datorate cu titlu de pret, Beneficiarul va retine �i consemna intr-un cont bancar cu 
destinatie speciala un cuantum de 10% din contravaloarea fiecarei facturi fiscale cu titlu de garantie de 
buna executie. 
8.2. Garantia de buna executie va fi restituita Executantului, dupa cum urmcaza: 
• un cuantum de 80% din valoarea Garantiei de buna executie retinute se elibereaza Executantului
la terminarea lucrarilor (in baza procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor fara obiectiuni sau
dupa remedierea acestora), si
• un cuantum de 20% din valoarea Garantiei de buna executie retinute se elibereaza la finalul
perioadei de garantie a lucrarilor, dar nu mai tarziu de 24 de luni sau de data la care Executantul prezinta
in contul acestei valori, o scrisoare de garantie bancara sau o polita de asigurare privind garantia de buna
executie emisa de o societate de asigurari cu drept de practica in spatiul Uniunii Europene.

Cap. 9 Garantii 

9.1. Executantul asigura garantia lucrarilor si materialelor pe o perioada de 24 luni de la data semnarii 
procesului verbal de receptie a lucrarilor. 
9.2. La finalul perioadei de garantie, Partile vor intocmi un proces verbal de receptie finala care atesta 
indeplinirea integrala si corecta a tuturor obligatiilor asumate de Executant prin prezentul contract. 
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Intocmirea acestui proces verbal se va realiza prin notificarea adresata de Beneficiar ori de Executant, 
in care se va stabili data �i locul receptiei la terminarea perioadei de garantie. 
9.3. Executantul raspunde pentru viciile ascunse ale lucrarilor executate, rezultat direct al lucrarilor sale 
defectuoase - manifestate sau descoperite in perioda de garantie. 
9.4. In perioada de garantie, precum �i pe parcursul unui interval de 10 ani de la receptia lucrarilor, 
Executantul va remedia viciile ascunse ale lucrarilor executate, daca acestea se datoreaza lucrarilor sale 
defectuoase. Executantul nu este responsabil pentru remedierea viciilor care se datoreaza calitatii 
necorepunzatoare a materialelor procurate de Beneficiar si utilizate de Executant la realizarea 
respectivelor lucrari. 

Cap. 10 Protectia Muncii �i alte obligatii privind organizarea �antierului 

10.1 lnstructia privind protectia muncii este in sarcina Executantului pentru personalul propriu. 
Executantul se obliga sa respecte toate reglementarile in vigoare legate de securitatea muncii pentru 
fiecare angajat propriu, fiind raspunzator direct �i pentru pagubele datorate din culpa sa �i a angajatilor 
sai. Executantul va respecta obligatiile asumate in Anexa nr. 1 Conventia privind Securitatea Muncii, 
Situatii de Urgenta �i Protectia Mediului. 
10.2. Executantul este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea �i stingerea incendiilor pe 
�antier, instruind angajatii proprii in vederea respectarii masurilor de protectie impotriva incendiilor, iar 
in caz de incendiu, va actiona in timp util �i cu mijloace proprii propoqionale cu gravitatea incendiului, 
in vederea stingerii acestuia �i a limitarii producerii de pagube, fiind direct raspunzator pentru pagubele 
datorate din culpa sa, a angajatilor sai sau colaboratorilor sai. 
10.3. Executantul va asigura respectarea de catre salariatii sai a normelor inteme ale �antierului. 
10.4. Executantul va asigura in cadrul �antierului pe timpul programului de lucru paza materialelor, 
echipamentelor, utilajelor etc care i-au fost date sau le are in folosinta, in acest sens fiind direct 
raspunzator de orice prejudiciu cauzat Beneficiarului. 
10.5. Executantul va utiliza materialele, echipamentele, utilajele etc ce i-au fost date in folosinta cu buna 
credinta, comportandu-se ca un bun proprietar. 
10.6. Executantul raspunde pentru daunele/prejudiciile pe care le-a produs Beneficiarului in cursul 
executiei lucrarilor sale in limita dovedita a acestora. 
10.7. Executantul va asigura curatarea spatiilor de lucru in folosinta exclusiva pe perioada contractului , 
strangerea resturilor de materiale, si a altor astfel de elemente, depozitarea si transportul resturilor pe o 
platforma aflata in exploatarea Beneficiarului in incinta santierului, va executa operatiunile de curatare 
intermediare in conformitate cu cerintele specifice, va asigura curatenia cailor de acces si drumurilor, 
toate masurile in acest sens fiind incluse in pretul contractului. 
10.8. Executantul va efectua pe riscul �i pe �hdluiala sa toate lucrarile dispuse prin actele de control ale 
autoritatilor in drept sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii daca aceste lucrari sunt 
cauzate de neconformitati fata de documentatia de executie �i prevederile legale in vigoare aplicabile. 
10.9. Executantul nu poate instala panouri publicitare pe �antier fara aprobarea prealabila scrisa a 
Beneficiarului. Aceste lucrari instalate fara aprobare vor fi demolate de Executant in termen de 24 de 
ore de la notificarea scrisa comunicata de Beneficiar, suportand toate cheltuielile aferente operatiunii. 
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune- interese, compensatii platibile prin 
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de Executant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina exclusiva a 
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora. 
10.11. Delimitarea responsabilitatilor ce revin partilor pe domeniul de securitatea muncii fac obiectului 
conventiei din Anexa 1 la prezentul contract. 
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Cap. 11 Raspundere contractuala 
11.1. Partea care nu W indepline�te sau i�i indepline�te in mod defectuos obligatiile contractuale, este 
tinuta a repara prejudiciile cauzate celeilalte Parti, in conditiile Codului civil. 
11.2. in cazul In care Executantul nu i�i indepline�te obligatiile asumate la termenele si calitatea 
convenite, atunci acesta datoreaza Beneficiarului o penalitate de 0, 1 % din valoarea lucrarii neexecutate 
la termen sau executate necorespunzator (asa cum este definita in cadrul Graficului de Executie - parte 
integranta a fiecarei Comenzi) pentru fiecare zi de intarziere. 
11.3. in cazul in care Beneficiarul nu achita preµil contractului In termenul contractual, atunci acesta 
are obligatia de a plati o penalitate de 0, 1 % din cuantumul sumei datorate, incepand cu ziua urmatoatoare 
scadentei �i pana la Indeplinirea integrala a obligatiei. 
Penalitatile astfel determinate nu pot depasi in orice situatie 15% din suma restanta, incepand din ziua 
urmatoare scadentei �i pana la plata integrala a obligatiei. 

Cap. 12 incetarea contractului 
12.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: 
a) prin acordul Partilor;
b) prin indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de parti;
c) prin reziliere, in conditiile legii.
d) prin denuntarea unilaterala a contractului de catre Beneficiar, cu acordarea unui termen de preaviz
de 30 zile.

12.2. in cazul in care una dintre parti nu i�i executa una din obligatiile esentiale ori intarzie nejustificat 
executarea obligatiilor cu mai mult de 30 de zile, Partea in drept poate rezilia in mod unilateral prezentul 
Contract, cu o notificare prealabila pentru acordarea unui termen de gratie de 15 zile pentru asigurarea 
remedierii. Contractul va inceta dupa expirarea duratei mentionate in notificare. 

12.3. Sunt considerate obligatii esentiale: 

a) pentru Executant: executarea obiectului contractului, la termenele �i in conditiile de calitate stabilite;

b) pentru Beneficiar: plata preµilui, asigurarea frontului de lucru.

12.4. incetarea Contractului nu va avea nici un efect asupra obligatiilor scadente intre Paqi. 

Cap. 13 Forta Majora 
13.1 Porta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada cat actioneaza aceasta. 
13.2 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat (24 
ore), producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie pentru limitarea consecintelor. 

Cap. 14 Comunicari/Notificari 
14.1. in interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare intre Parti va fi considerata valabil 
indeplinita daca va fi transmisa celeilalte Parti prin fax confirmat, email �i/sau scrisoare recomandata cu 
confirmate de primire, la adresele de mai jos: 

Pentru Beneficiar: Str. Turturelelor, Modulele 16-18, etaj 7, Sector 3, Bucuresti 
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Pentru Executant: ................................. . 

14.2. Partile contractante au obligatia de a-si comunica in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor 

lor, atestati profesional, pentru derularea normala a contractului. 

Cap. 15 Legea aplicabila contractului �i solutionarea litigiilor 

15.1. Legea aplicabila prezentului Contract este legea romana. 
15.2. Orice nei:ntelegere privind incheierea, executarea, modificarea, incetarea �i interpretarea clauzelor 
prezentului Contract va fi solutionata pe cale amiabila. 
15.3. In caz de e�ec al solutionarii amiabile, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatore�ti, in acord 

cu prevederile legale referitoare la competenta materiala �i teritoriala. 

Cap. 16 Date cu caracter personal 

16.1. Partile convin asupra dreptului reciproc de a face publice clauzele prezentului contract prin 
publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu 
obligatiile contractuale si ale Regulamentului U.E. 679/2016. 
16.2. Pat1ile trebuie sa respecte normele �i obligatiile impuse de dispozitiile legale in vigoare, privind 
protectia datelor cu caracter personal. 
16.3. Partile sunt con�tiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica oricarui 
operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana �i oricarei persoane care prelucreaza date 
cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care le fumizeaza servicii. 
Prin urmare, Partile confirma respectarea deplina a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la: 
• capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind �tergerea, corectarea sau transferul
informatiilor personale;
• informarea in caz de bre�a de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval maxim de 72 ore
�i, in cazul Executantului nu mai tarziu de 24 ore de la momentul in care o astfel de incalcare a securitatii
datelor a ajuns in atentia acestuia,
• indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu Regulamentul
679/2016.
16.4. Paqile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care il au incheiat,
acesta fiind baza legala a prelucrarii orice prelucrare suplimentara sau in alt scop face obiectul unui acord
separat de prelucrare a datelor, incheiat intre Parti. De asemena perioada de stocare a datelor personale
prelucrate prin contract este limitata la perioada corespondenta realizarii obiectului principal al
contractul ui.
16.5. Datele cu caracter personal schimbate intre PaI1i nu pot deveni accesibile sau comunicate unor
terte pat1i neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Partile vor lua
toate masurile tehnice �i in special organizatorice necesare, in ceea ce prive�te obligatiile asumate prin
aceasta clauza:
• vor impiedica persoanele neautorizate sa obtina acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt
prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
• vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;
• se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces
numai la datele la care au Drept de acces �i ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate,
modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii �i dupa stocare;
• se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara
autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului �i ca este posibil sa verifice �i sa
stabileasca catre care organisme se dore�te sa se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin
mijloace de transmitere a datelor;
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• se vor asigura ca pot verifica �i stabili daca �i de catre cine au fost introduse, modificate sau eliminate
datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor;
• se vor asigura ca, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt
prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Parti;
• se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentala se
vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Cap. 17 Alte clauze 
17 .1. Nulitatea uneia dintre clauzele prezentului contract nu afecteaza valabilitatea celorlalte clauze. In
masura in care sensul si scopul prezentului contract nu sunt afectate se va introduce o clauza noua 
valabila. 
17 .2. Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional, ca urmare a negocierilor
intervenite intre parti. 
17 .3. Niciuna dintre parti nu are dreptul de a cesiona drepturile ori obligatiile izvorate din prezentul
contract, fara acordul prealabil al celeilalte parti, exprimat in scris 
17 .4. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti si inregistrarea
acestuia la Executant. 
17 .5. Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR 
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. 
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