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S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Bd. Basarabia, nr. 256, Corp C,

inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/8651/2017, avand cod fiscal 37714360, cont nr.

R032BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentata legal prin Radu-Alin Panait, cu

functia de Pre�edinte Consiliu Administratie, in calitate de Furnizor, pe de o parte,

�i 

S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., persoana juridica romana, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.

J40/5481/2017, Cod de lnregistrare Fiscala R037409960, cu sediul social in Phoenicia Bussines Center,

Modulele 16,17,18, Str. Turturelelor nr.11 A, Sector 3, Bucuresti, cont bancar IBAN

R097RNCB0087157546060001, deschis la BCR, legal reprezentata prin DI. Mihai COMANESCU, avand functia

de Pre�edinte Consiliu Administratie, in calitate de Cumparator, pe de alta parte,

denumite in continuare in mod individual "Partea" �i in mod colectiv "Partile", s-a convenit incheierea

prezentului Contract de Furnizare si lnstalare denumit in cele ce urmeaza "Contract", avand urmatoarele

clauze:

CAP.1-OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art.1.1. Obiectul contractului ii reprezinta furnizarea si instalarea izolatorilor seismici de tip LRB la proiectul

,,Pasaj suprateran dinspre Autostrada A2 la intersectia cu Drumul intre Tarlale". 

A'rt.1.2. Contractul intra in vigoare si va incepe sa produca efecte la data aprobarii in Consiliul Local al Sectorului

3. 

CAP. II DURATA CONTRACTULUI 
Art. 2.1. Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii lui de catre ambele parti contractante �i i�i va

produce efectele pana la data cand partile i�i vor fi indeplinit in totalitate obligatiile pe care acestea �i le-au 

asumat in temeiul acestui contract. 

CAP. Ill VALOAREA CONTRACTULUI 
Art. 3.1 Valoarea totala a produselor este de 365.959,68 Euro fara TVA.

CAP.IV. PRETUL. PLATA $1 MODALITAJILE DE PLATA 
Art 4.1 Pretul echipamentelor ce fac obiectul prezentului Contract este detaliat in Anexa nr 1 (Oferta) pentru

fiecare echipament in parte. Pretul este exprimat in Euro fara TVA. 
Art.4.2. Plata se va face dupa cum urmeaza

50% avans in termen de 10 zile de la data semnarii contractului; 

• 35% in plati partiale, pe baza livrarilor succesive, conform graficului de livrare si a documentelor justificative,

cu ordin de plata (OP), intr-un termen de 30 de zile de la primirea facturii de catre Cumparator;

• 15% dupa realizarea instalarii, in termen de 30 de zlle de la facturare.

• Pretul se achita in Lei la cursul BNR din ziua platii.
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Art.4.3 Preturile prevazute in moneda: Euro 

CAP.V TERMEN $1 CONDIJII DE LIVRARE $1 RECEPJIE 

Art. 5.1.Lasarea in uzinare sc va face dupa data aprobarii Contractului in Consiliul Local al Sectorului 3, astfel 

cum este prevazut la art. 1.2. 

Art.5.2 TERM EN DE LIVRARE: Termenul de livrare pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract este de 

10-12 saptamani de la aprobara proiectului tehnic de catre Cumparator/Proiectant si a Contractului in Consiliul

Local alSectorului 3.

Cap. VI. OBLIGAJIILE PARTILOR 

Art.6.1. Furnizorul se obliga: 
- Sa livreze Cumparatorului produsele la termenul $i in conditiile de livrare stipulate in prezentul contract.
- sa pregateasca in mod corespunzator �i sa expedieze la timp documentele necesare pentru efectuarea

livrarii;
- sa informeze Cumparatorul cu privire la data estimata a livrarii;
- Sa acorde o garantie de 120 de luni de la momentul instalarii echipamentelor, in conditiile de exploatare

descrise in Manualele de Utilizare si in Certificatele de Calitate si Garantie.

Art.7.2. Cumparatorul se obliga: 

- Sa furnizP.zP Furnizorului informatiile necesare pentru eu uccsta sa-$i poata duce la indeplinire obligc1�iile

asumate.

- Sa achite Furnizorului valoarea totala cu TVA a prezentului contract, la termenele $i in conditiile stipulate in

prezentul contract.
- Sa exploateze echipamentele conform conditiilor de exploatare descrise in Manualele de Utilizare si in

Certificatele de Calitate si Garantie.Sa solicite Furnizorului efectuarea tuturor operatiunilor de mentenanta

preventiva si corectiva, confom recomandarilor producatorilor si sa achite contravaloarea acestor prestari.

Cap.VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

Art.7.1. Pentru neexecutarea ori executarea necorespunzatoare, in totalitate sau in pa rte a contractului, partea 

in culpa datoreaza partii vatamate penalizari ce vor fi de 0,1% pentru fiecare zi calendaristica de intarziere. 

V�loarea penalitatilor va fi limitata la 10% din valoarea Contractului. 

Cap. IX FORTA MAJORA 

Art.9.1 Orice imprejurare independenta de vointa partilor contractante, intervenita dupa data semnarii 

contractului $i care impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora, a$a cum este ea definita de 

lege, $i exonereaza de raspundere partea care o invoca. 

Art 9.2 Forta majora va fi luata in considerare numai daca aceasta a existat, a fost dovedita $i notificata de 

partea ce o invoca celeilalte parti in 15 zile de la producerea acesteia. Daca in termen de 30 zile de la data 

producerii lui, respectivul eveniment nu 'inceteaza, fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti 

incetarea de plin drept a acestui Contract. Prevederile acestui punct nu sunt aplicabile in cazul in care un 

eveniment de genul celor descris mai sus, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 

executarea obligatiilor uneia dintre Parti. 
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CAP. X MODIFICAREA, REZILIEREA, ANULAREA SAU iNCETAREA CONTRACTULUI. 

Art.10.1 Modificarea �i anularea prezentului contract este permisa numai cu acordul scris al partilor 

co ntracta nte. 

Art.10.3 Rezilierea tolc1la sau partial� a clauzelor contractuale nu are nici un efect asupra obligatiilor deja 

scadente 7ntre parti. Prevederile acestui capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat 

incetarea contractului. 

Art 10.4 Tncalcarea de catre una din parti a obligatiilor sale, dupa ce a fost notificata, 7n scris,de cealalta parte 

de nerespectarea obligatiilor contractuale, poate duce la rezilierea contractului. 

Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea notificarii scrise de catre 

partea lezata, daca partea 7n culpa nu-si indeplineste obligatiile asumate in acest termen sau nu furnizeaza 

partii lezate un grafic de indeplinire a obligatiillor sale, cu care aceasta sa fie de acord. 

CAP. XI LITIGII. LEGEA APLICABILA. 

Art.11.1 Toate disputele sau litigiile ivite intre Parti 7n legatura cu interpretarea, executarea, modificarea sau 

7ncetarea prezentului Contract vor fi solutionate de catre Parti pe cale amiabila. Tn caz contrar, toate litigiile vor 

fi supuse spre solutionare instantei judecatore�ti competente de la sediul Vanzatorului. 

Art.11.2 Prezentul Contract (incheierea, executarea, modificarea, interpretarea, incetarea etc.) este guvernat 

de legea romana 7n vigoare. 

Art.11.3 Tn toate 7mprejurarile singurul document care va fi invocat este prezentul contract. 

CAP XII NOTIFICARI 

Art.12.1. Orice notificare sau comunicare intre Parti privind executarea Contractului va fi facuta 7n scris 7n 

termen de eel mult 3 zile prin fax, e-mail, curier sau scrisoare recomandata cu confirmare de prim ire sau predata 

direct destinatarului. 

Art.12.2. Notificarile vor fi trimise la adresele/datale de contact mentionate in preambulul Contractului. 

Schimbarea adresei de catre o Parte nu va putea fi opusa celeilalte Parti, daca nu a fost adusa la cuno�tinta in 

timp util, conform dispozitiilor art. 12.1 de mai sus. 

Art.12.3 Tn cazul in care comunicarea, notificarea sau avizarea se face pe cale po�tala, ea va fi transmisa prin 

scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (AR) �i se considera primita de destinatar la data mentionata 

de oficiul po�tal primitor pe aceasta confirmare. 

Art.12.4 Daca comunicarea, notificarea sau avizarea se trimite prin fax se va considera primita in prima zi 

lucratoare dupa cea in care a fost trimisa cu confimare de trimitere la numerele de fax mentionate in preambul. 

Art.12.5 Partea care i�i modifica adresa �i/sau numarul de fax �i/sau adresa de e-mail indicate pentru 

comunicari, notificari sau avizari precum �i persoanele de contact/reprezentantii desemnati pentru derularea 

prezentului contract, va anunta imediat cealalta parte. 

CAP XIII Al TE CLAUZE - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

13.1 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. 

1. Partile trebuie sa respecte normele �i obligatiile impuse de dispozitiile 7n vigoare, privind protectia datelor

cu caracter personal.

2. 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 7n Uniunea Europeana sau care le furnizeaza servicii.
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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 dale a tuturor destlnatarilor relevanti, intr-un interval maxim de 72 ore �i, in

cazul Prestatorului 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.

3: Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care ii 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 contractului.

4. Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terte parti

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

d�telor;

• 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.

13.2 Orice modificare a prezentului contract se va face prin consimtamantul ambelor parti contractante, prin

act aditional.

CAP XIV DISPOZIJII FINALE 

Art.14.1. Orice amendamente sau modificari aduse prezentului Contract sunt valabile doar daca sunt facute cu 

acordul ambelor parti, exprimat in scris, prin act aditional ce devine pa rte integranta din acest Contract. Aceasta 

clauza ramane valabila �i pentru eel care renunta la aceasta conditie de forma. 

Art.14.2. In cazul in care una sau mai multe prevederi ale prezentului Contract vor fi lovite de nulitate restul 

prevederilor raman valabile. Prevederile nule se considera inlocuite cu clauzele valabile cele mai apropiate 

scuµului comerclal avut in vedere de Parti, tinandu-se cont de scopul �i spiritul Contractului. 

Art.14.3. Nici o intarziere sau omisiune din partea Partilor in exercitiul oricarui drept, facultate sau privilegiu 

decurgand din prezentul Contract sau care i se cuvine de drept in orice alt mod nu va afecta aceste drepturi, 

facultati sau privilegii �i nici nu va fi considerata ca o renuntare la un astfel de drept, facultate sau prlvilegiu. 

Nici o exercitare singulara sau partiala a unui astfel de drept, facultate sau privilegiu nu va exclude pe mai 

departe exercitiul acestora sau al altar drepturi, facultati sau privilegii. 
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Art.14.4. Acest Contract inclusiv anexele sale constituie intreaga intelegere dintre Parti cu privire la obiectul 
acestuia �i de aceea orice acord, intelegere anterioara, orala sau scrisa sau modificari ale acestora, intervenite 
intre Parti, daca exista, sunt declarate neaplicabile �i nu vor deveni efective decat in momentul in care vor fi 
anexate in forma scrisa intr-un act aditional la prezentul Contract. 
Art.14.5. Cesiunea contractului catre terte persoane se face numai cu acordul scris al celeilalte parti. Acordul 
este considerat valabil comunicat in termen de 1 zi de la data la care a fost solicitat. 
Art.14.6 Prelungirea prin acceptare tacita a prezentului contract nu este permisa. in cazul in care in timpul 
derularii contractului apar acte normative care prin efectul lor due la modificarea clauzelor a�a cum au fost ele 
stabilite in prezentul contract, oricare dintre parti poate cere modificarea. 
Art.14.7 La semnarea contractului administratorul Cumparatorului si Furnizorului declara pe propria 
raspundere ca societatea nu este in insolventa, faliment sau o alta forma aferenta Legii 85/2014. 

incheiat astazo£.�.�t2aoua exemplare c 

FURNIZOR 

Contabil $ef 
MIHAELA MAGDALENA BRADIN 

Coordonator Achizilii, Ofertare, Contractare 
DORU IMA 

I 

ca-loare de original, cate unul pentru fiecare parte. 
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Director General Adjunct�;·
Daniel BANU !JW 

Sef Departament T 
Dorel TAS 

Contabil Sef 
Marius CARAMELEA 

�ef Serviciu Achizitii 
Alin GHEORGHE 
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