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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII  
Nr. 2022-028 din data 21.01.2022 

 
 
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Right Way - Tax Consulting & More SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Corbeanca, Str. Iepurasului Nr.9, 
Jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov cu numărul de ordine J23/5176/2017, 
cod unic de înregistrare 38351629, având cont bancar nr. RO93BTRLRONCRT0436157901, deschis la Banca 
Transilvania, reprezentată legal de Trasca - Serban Maria - Daniela, în calitate de prestator, denumită în continuare 
„Prestatorul”, pe de o parte, şi 
 
Algorithm Constructii S3 persoană juridică română, cu sediul social în Bucuresti, B-dul Basarabia 256, corp C1, Sector 
3, inregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti cu numărul de ordine J40/8651/2017, cod 
unic de înregistrare 37714360 având cont bancar nr. RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Tansilvania, 
reprezentată legal de Dl. Vicentiu Ramniceanu, în calitate de beneficiar, denumită în continuare „Beneficiarul”, pe de altă 
parte 
 
denumite în continuare în mod individual „Parte” şi colectiv „Părţi”, în funcţie de context, au convenit să încheie prezentul 
contract de prestări servicii (denumit în continuare pe scurt „Contractul”), cu respectarea următoarelor clauze: 
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Prestatorul va asigura Beneficiarului urmatoarele servicii: 

2.1.1 Intalniri saptamanale de 8 ore/zi pentru: 

▪ activitati de analiza si optimizare contabilitate,  

▪ identificare, analizare si propunere fluxuri de activitate,  

▪ servicii contabilitate – monografii,  

▪ verificare documente care stau la baza inregistrarii in contabilitate a documentelor primare  

▪ Alte activitati necesare bunei desfasurari a departamentului de contabilitate 

2.1.2 Servicii de consultanta fiscala. 

2.2. Obiectul Contractului va fi realizat de catre Prestator direct, prin intermediul personalului său de specialitate sau 
prin subcontractarea unor servicii, începând cu data semnării Contractului.  

2.3. Beneficiarul şi Prestatorul convin ca Dl Vicentiu Ramniceanu, în calitate de reprezentant al Beneficiarului are 
competenţa de a emite instrucţiuni, împuterniciri sau orice alte solicitări către Prestator. 

2.4. Orice alte servicii suplimentare vor face obiectul unor acte adiționale. 
 
3. DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Contractul se încheie pe o durată de 12 luni, începând de la data semnării sale. 
3.2. Durata contractului se prelungeste automat pe o perioada similara cu perioada initiala, cu exceptia cazului in 

care una dintre parti anunta încetarea contractului cu cel putin 30 de zile inainte de data expirarii acestuia.  
 
4. PREȚUL CONTRACTULUI 
4.1. Preţul lunar al serviciilor prezentate la punctul 2.1.1. este de 6.700 lei.  
4.2. Pentru serviciile prezentate la punctul 2.1.2. pretul serviciilor este de 200 lei/ora.  
4.3. Factura se va emite in primele 5 zile ale lunii urmatoare; plata serviciilor se va efectua in termen de 10 zile de la 

data primirii facturii.  
4.4. În cazul neexecutării la termen a oricărei obligaţii de plată prevăzute în prezentul Contract în sarcina sa, inclusiv 

dar fără a se limita la preţul Contractului şi cheltuieli, Beneficiarul se obligă să plătească penalităţi în valoare de 
0,2% pentru fiecare zi de întârziere până la achitarea integrală a sumelor restante.  

 
5. ECHIPA PRESTATORULUI 
5.1. Serviciile ce fac obiectul contractului vor fi prestate direct de Prestator şi/sau vor fi subcontractate către terţi, fără 

a fi necesar acordul prealabil al Beneficiarului, Prestatorul rămânând răspunzător în faţa Beneficiarului pentru 
serviciile prestate de subcontractori. 

 
6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
6.1. Drepturile şi obligaţiile Prestatorului:  
6.1.1 să asigure Beneficiarului serviciile prevăzute în Art. 2 al prezentului contract. 
6.1.2 să încaseze preţul contractului. 
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6.1.3 Să primească contravaloarea a 24 luni de contract în situația în care Beneficiarul recrutează personal din echipa 
Prestatorului pe perioada derulării contractului, respectiv pe o perioadă de 12 luni după încetarea contractului. 

6.1.4 Prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor puse la dispozitia sa de catre 
Beneficiar pe durata derularii contractului si ulterior incheierii acestuia pentru o perioada suplimentara de 18 luni.  

 
6.2. Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului : 
6.2.1 să achite preţul contractului la data stabilita la punctul 4.2, dar nu mai târziu de 15 ale lunii; 
6.2.2 să primească de la Prestator un raport informativ in baza de solicitare, pentru statusul lucrarilor; 
6.2.3 Să achite contravaloarea a 24 luni de contract în situația în care recrutează personal din echipa Prestatorului pe 

perioada contractuală, respectiv pe o perioadă de 12 luni de la încetarea contractului. 
 
7. RĂSPUNDERE   
7.1. Beneficiarul răspunde pentru realitatea si corectitudinea situatiilor puse la dispoziţia prestatorului.  
7.3        Prestatorul nu răspunde în niciun fel de gestionarea patrimoniului Beneficiarului. Modul de    

       organizare a gestiunilor, efectuarea inventarierilor, recepţiilor, scăzămintelor, derularea operaţiilor   
       cu numerar (lei sau valută), intocmirea facturilor si stabilirea pretului de vanzare (impactul  
       dosarului pretului de transfer intre firme cu aceeasi asociati), efectuarea operaţiilor bancare şi a  
       altor operaţii specifice sunt în sarcina Beneficiarului.  

Executantul propune anumite fluxuri,optimizari care se pot implementa cu acordul Benefeciarului.  
7.4.        In situatia in care Prestatorul nu executa sau executa in mod necorespunzator sau cu intarziere     
               oricare din obligatiile aflate in sarcina sa in temeiul prezentului Contract, daca Beneficiarul a  
               notificat in prealabil Prestatorul si acesta nu a dat curs masurilor de remediere in termenul   

comunicat de Beneficiar, Beneficiarul poate, in plus fata exercitarea oricaror actiuni prevazute in prezentul 
Contract sau de legislatia din Romania, sa suspende executarea oricaror obligatii scadente pe care Beneficiarul 
le are in temeiul Contractului pana la data la care Prestatorul isi indeplineste toate obligatiile scadente in temeiul 
Contractului si il despagubeste pe Beneficiar pentru toate si orice daune ( fie directe sau colaterale) si cheltuieli 
suportate de Beneficiar ca urmare a culpei Prestatorului, si sa colecteze  astfel de sume in orice fel prevazut de 
lege la plafonul maxim echivalent cu valoarea contractului incheiat intre Prestator  si Beneficiar pe o perioada 
de 12 luni. 
In orice astfel de caz de neindeplinire a obligatiilor asumate din partea Prestatorului, acesta din urma ramane 
raspunzator pentru repararea integrala a prejudiciului cauzat ( fie direct sau colateral) si cheltulielile si/ sau 
costurile suplimentare suportate de Beneficiar ca urmare a culpei Prestatorului ( cum ar fi, dar a se limita la 
plafonul maxim echivalent cu valoarea contractului incheiat intre Prestator  si Beneficiar pe o perioada de 12 
luni, orice costuri suplimentare suportate in scopul finalizarii Srviciilor, orice sume suplimentare, dobanzi, 
penalitati si daune interese datorate unor terte persoane si restabilirea situatiei anterioare, in plus fata de 
penalitatile prevazute in prezentul Contract. 
Se precizeaza in mod expres faptul ca Prestatorul il va despagubi  limitat pe Beneficiar pentru toate reclamatiile, 
plangerile si / sau actiunile in justitie ce pot aparea ca o consecinta a actiunilor sau omisiunilor Prestatorului in 
executarea prezentului Contract. Prestatorul se angajeaza sa plateasca suma datorata oricarui tert, in 
conformitate cu decizia definitive a instantei judecaresti. 

       
8. FORŢA MAJORĂ 
8.1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător - total 

sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza Contractului, dacă neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 

8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte Părţi, în termen de 5 zile, producerea 
evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 

8.3. Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Părţile au dreptul să-şi notifice 
încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-interese. 

 
9. COMUNICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 
9.1. Orice comunicări necesare în executarea sau în legătură cu prezentul Contract vor fi făcute în scris, în limba 

română şi vor fi transmise prin e-mail, curier, sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresele 
specificate mai jos sau la altă adresă notificate cu cel puţin 30 de zile anterior realizării lor. 
Prestator: Adresa:  Str. Iepurasului Nr 9 Corbeanca Ilfov. 

Tel:   0722.522.167 
În atenţia: Trasca-Serban Maria-Daniela 
E-mail:  taxe.conta@gmail.com 
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Adresa: Bucuresti, B-dul Basarabia 256, corp C1, Sector 3  
                                    Tel:0769.297.256             

În atenţia: Mihaela Bradin 
                                              E-mail: mihaela.bradin@acs3.ro 
                                                          Sau in atentia: Vicentiu Ramniceanu 
    E-mail: office@acs3.ro si vicentiu.ramniceanu@acs3.ro 
  
 
9.2. Notificările se consideră valabil efectuate la următoarele date: 
9.2.1 data transmiterii, în limita programului de lucru, de la 09.00 la 17.00, în cazul transmiterii prin e-mail; 
9.2.2 data înregistrării în registrul de corespondenţă sau data semnării de primire, în cazul transmiterii prin curier; 
9.2.3 data recepţiei înscrisă pe confirmarea de primire în cazul transmiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare 

de primire; 
 

10. PROTECTIA DATELOR IN CONFORMITATE CU RGPD 

10.1.1 Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de legislația specială în vigoare privind protecția datelor 

cu caracter personal și înțeleg că normele europene din Regulamentul UE 679/2016 rivind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD) precum și normele interne incidente, se aplică oricărui operator de date 

sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal 

ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. 

10.1.2 In înțelesul prevederilor RGPD, Beneficiarul are calitatea de Operator de date personale, iar Prestatorul este 

Persoana împuternicită de operator (sau Împuternicit), care prelucrează date cu caracter personal în numele 

operatorului. 

10.1.3 Împuternicitul acționează numai în baza instrucțiunilor primite de la Operator și va prelucra datele cu caracter 

personal ale persoanelor vizate exclusiv în scopul executării obligațiilor asumate prin contract. 

10.1.4 Operatorul este, în temeiul art. 24 din RGPD, responsabil pentru conformitatea cu cerințele Regulamentului 

679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, având obligația legală de a pune în 

aplicare măsuri tehnice și organizatorice și politici adecvate pentru ca cerințele RGPD să fie respectate și 

drepturile persoanelor vizate să fie protejate; 

10.1.5 Nicio prevedere din acest contract nu degrevează părțile de responsabilitățile și obligațiile lor directe în materia 

conformității cu RGPD și a altor norme specifice în materia protecției persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

10.1.6 Clauzele de mai sus se referă strict la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectiv la 

măsurile tehnice și organizatorice privind securitatea prelucrării acestor date și nu aduc atingere independenței 

prestatorului în ceea ce privește respectarea și executarea serviciilor conform normelor legale și/sau 

profesionale, la termenele stipulate în acestea. 

10.1.7 Tinand cont de prevederile Hotararii Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, nr.121 din data 

de 28.03.2018, privind imbunatatirea actului de transparenta institutionala in intreprinderile publice, Prestatorul 

înțelege și acceptă dreptul Beneficiarului de a face publice clauzele prezentului contract și a facturilor aferente 

acestuia prin publicarea acestora pe site-ul propriu și implicit de a prelucra datele cu caracter personal în raport 

cu obligațiile contractuale și ale Regulamentului UE.    

11. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
11.1 Prezentul Contract încetează : 
11.1.2 prin acordul scris al părţilor. 
11.1.3 prin neplata preţului Contractului şi/sau a cheltuielilor de către Beneficiarpe o perioadă mai mare de 30 de zile 

de la scadenţă. 
11.1.4 prin neexecutarea obligaţiilor asumate de către una dintre Părţi, notificată în scris celeilalte Părţi. 
11.1.5 prin denunţare unilaterală, fără nicio justificare, notificatăîn scris celeilalte Părţi.  

mailto:mihaela.bradin@acs3.ro
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11.2   În situaţia prevăzută la art.11.1.2 Contractul va fi reziliat de plin drept, fără necesitatea efectuării 
vreunei notificări sau îndeplinirea altei condiţii prealabile. 

11.3   În situaţia prevăzută la art.11.1.3, respectiv 11.1.4 Contractul încetează în termen de 30 de zile    
  calendaristice de la data primirii notificării.  

11.4   Încetarea contractului nu produce efecte asupra sumelor datorate şi neachitate la data intervenirii ei. 
 
12 LITIGII 
12.1   Orice dispută între Părţile Contractului se va soluţiona de către Părţi în mod amiabil. 
12.2 Disputele nesoluţionate pe cale amiabilă/mediator se vor deduce în faţa instanţei de judecată în a cărei rază 

teritorială îşi are sediul Prestatorul. 
12.3 Litigiile, care eventual pot aparea intre executantul-prestator si beneficiarul sau, inaintea oricaror 

actiuni judiciare, vor trebui prezentate Comisiei de Arbitraj al filialei de care apartine executantul prestator al 
Corpului Expertilor Contabili Si Contabililor Autorizati din Romania, competent pentru conciliere, conform 
prevederilor Codului de procedura civila. 

 
13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1    Acest Contract este guvernat de, şi conceput în conformitate cu legea română, şi se completează cu  
          prevederile Noului Cod Civil in ceea ce priveşte mandatul cu reprezentare.  
 
 
Prezentul Contract a fost încheiat şi semnat la Bucureşti, astăzi 21.01.2022, în 2 (două) exemplare originale, ambele 
având aceeaşi forţă juridică, câte unul pentru fiecare Parte. 
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