
CONTRACT DE SERVICII 
nr. 28/22.06.2021 

Art. 1 PĂRŢILE CONTRACTANTE 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, cu sediul în Bucureşti, Bd. 
Poligrafiei nr. 4, sector 1, cod fiscal 4602068, reprezentată legal prin Directorul General, Dumitra 
Matei, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 

Şi 

S.C. LA FÂNTÂNA S.R.L., cu sediul in jud.Sector 2, Bulevardul Gării Obor, nr.8C, Bucureşti,
telefon 021.2007.200, CIF 35534516, J40/1198/2016, cont TREZORERIE nr.
RO24TREZ7005069:XXX011858, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, prin
Administrator Cristian Amza, în calitate de FURNIZOR, pe de altă parte

2. Definiţii
2 .1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
1. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
2. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
3. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
4. produse - apa naturala purificata cu adios de minerale;
5. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică
în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
6. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin
scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă
de naţionalitatea furnizorului.
7. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a fumiza produsele;
8. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera
Internaţională de Comerţ (CIC).
9.forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu
este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
1 O. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
11. bidon - ambalaj din policarbonat cu capacitate de 19 litri in care este imbuteliat produsul;
12. water-cooler - echipament cu incalzire si racire necesar consumului de apa naturala
purificata cu adios de minerale;
13.consum O (zero)- lipsa comenzilor de produs din partea achizitorului.

3. Interpretare
3 .1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.



3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se 
specifică în mod diferit. 

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - (1) Prestatorul se obliga sa execute servicii de fumizare abonament apa potabila, respectiv
25 de dozatoare apa, 5 bidoane de 19 litri/dozator/luna, I 00 pahare de unica
folosinta/dozator/luna, igienizare si revizie tehnica trimestrial. ( pretul igienizarii si al reviziei
este inclus in costul abonamentului).

(2) Serviciile furnizate vor include urmatoarele:
a) fumizarea de apa de masa necarbonatata, in doze de 19 litri / doza;
b) livrarea, lunar, a unui numar de 5 doze de apa / dozator contractat;
c) lasarea in regim de custodie a 25 buc. dozatoare necesar consumului de apa;
d) livrarea, lunar, a unui număr de I 00 de pahare de unică folosinţă;
e) transportul si instalarea dozatoarelor la sediul instituţiei;
f) service-ul dozatoarelor (trimestrial), pe toata durata contractuala.
g) lasarea in regim de custodie a unui numar de 125 bucati bidoane policarbonat.
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit
în prezentul contract.

5. Preţul contractului
5.1. Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de servicii atribuit respectiv 8.166,00 lei fără TVA, respectiv 9.717,54 lei cu
TVA.

6. Durata contractului

6.1 - Prezentul contract de prestari servicii se încheie la data semnării şi este valabil până la 

data de 31.08.2021 

7. Executarea contractului
7. I - Executarea contractului începe din data semnarii prezentului contract, respectiv la data de
22.06.2021.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
a) propunerea tehnica+ propunerea financiara;
b) caiet de sarcini;

9. Obligaţiile principale ale furnizorului

9 .1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
9.2. Furnizorul se obligă să fumizeze produsele în termenul de livrare convenit in prezentul
contract.

9 .3 - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care
o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului
I O. I - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
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10.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 30 zile de 
la data primirii facturii lunare. Factura emisa va fi acceptata expres sau tacit de catre achizitor in 
tot acest termen. 
10.3 - Achizitorul care nu a primit factura nu este exonerat de plata sumei datorate, ci poate 
solicita o recomunicare a acesteia. Astfel, acesta va putea adresa departamentului Sales Support 
din cadrul Se La Fantana Srl., in termen de 30 zile, orice reclamatii cu privire la modalitatea de 
facturare. La expirarea acestei perioade, suma facturata este acceptata la plata in mod irevocabil 
de catre achizitor. 
10.4. - Pentru eventualele cantitati suplimentare celei mentionate la art. 4.2. b ), termenul de 
plata este cel mentionat anterior. Acceptarea la plată se va face numai în cazul în care în 
procesul verbal de recepţie,nu sunt înscrise obiecţiuni de către comisia de recepţie. 
10.5. - Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda livrarea de produs daca achizitorul nu isi 
achita la timp facturile sau nu isi respecta obligatiile contractuale. Suspendarea poate opera si in 
cazuri de frauda sau de fumizare de date eronate ori documente expirate sau incerte. 
10.6. - Pentru inlaturarea eventualelor suspendari, achizitorul va contacta reprezentantul Se La 
Fantana Sri 
10.7. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor şi de a beneficia de 
reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a plăţii. Imediat după ce 
achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp 
posibil. 
10.8. Toate facturile emise de Furnizor vor fi transmise către Achizitor prin mijloace 
electronice, în format PDF, fiind conforme cu cerinţele prevăzute în Codul Fiscal referitoare la 
conţinutul legal, autenticitatea originii, integritatea conţinutului şi lizibilitatea facturilor. 

Achizitorul acceptă transmiterea facturilor în una dintre următoarele modalităţi: 
la următoarea sa adresa de e-mail: secretariat@adp-sectorl.ro de la următoarea adresă a 
Furnizorului: factura e@lafantana.ro în format fizic, pe hârtie, la adresa: Biv Poligrafiei nr 4, 
B ucuresti Sector 1. 

Data primirii facturilor de către Achizitor pe adresa sa de e-mail va fi considerată data la 
care facturile au fost efectiv trimise de către Furnizor, Achizitorul fiind singurul responsabil de 
menţinerea valabilităţii adresei de e-mail şi a spaţiului care să permită primirea facturilor. 

Se consideră a fi acceptate de Achizitor facturile trimise de Furnizor care nu sunt 
refuzate la plată prin notificare scrisă transmisă prin mijloace care asigură confirmarea de 
primire, în termen de 7 zile calendaristice de la emiterea facturii. Prin urmare, nicio aprobare 
suplimentară nu va mai fi necesară pentru facturile trimise de Furnizor. 
Reclamaţia nu îl exonerează pe Achizitor de la plata facturii contestate. Cu toate acestea, în 
cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată şi în cazul în care FURNIZORUL trebuie să 
restituie Achizitor anumite sume incluse într-o factură contestată, aceste sume în RON se vor 
compensa cu sume care ar trebui datorate conform facturii ulterioare soluţionării reclamaţiei. 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală O, 1 % din preţul serviciului neprestat, pentru 
fiecare zi de intarziere. 
11.2 - În cazul în care achizitorul îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de O, 1 % din plata neefectuată, pentru fiecare zi de intarziere. 
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 
mod culpabil ţi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a 
pretinde plata de daune-interese. 
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 
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anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In 
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din 
contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 

12. Recepţie, inspecţii şi teste
12.1 - Recepţia bunului se va face de către o com1S1e de recepţie numită prin Decizia
Directorului General, după instalarea dozatoarelor la locatiile stabilite de achizitor şi efectuarea
probelor de funcţionare.
12.2. - Daca produsul recepţionat nu corespunde specificatiilor din ofertă, achizitorul are dreptul
să-l respingă, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:
a) de a înlocui produsul refuzat; sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca acesta să corespundă specificatiilor tehnice din
ofertă.
12.3. - Prevederile clauzelor 12.1-12.2 nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii altor
obligaţii prevazute in contract.
12.4. - Furnizorul are obligaţia de a livra şi monta dozatoarele la sediul A.D.P. Sector 1, în
locurile indicate de reprezentantul instituţiei, iar apa la Compartimentul Administrativ
Aprovizionare, respectând termenele convenite prin prezentul contract.

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele

13.1- Furnizorul va instala water-coolerele conform în locul indicat de achizitor. Achizitorul nu
are dreptul de a modifica locul fara incunostiintarea prealabila a furnizorului. Modificarea
datelor de identificare ale achizitorului, precum si schimbarea adreselor si/sau a telefoanelor, e
mail, etc se vor notifica furnizorului in termen de 15 zile de la schimbare.
13 .2. - Furnizorul se obliga sa livreze produsul la paramentrii calitativi (fizico-chimici,
microbiologici) indicate pe etichetele bidoanelor si in buletinele de analiza. Pentru mentinerea
paramentrilor de calitate si la nivel de water-cooler, furnizorul va efectua igienizarile o data la 4
luni si ori de cate ori achizitorul solicita igienizari suplimentare. Daca achizitorul refuza

efectuarea igienizarilor sau refuza accesul personalului La Fantana Sri in vederea efectuarii
igienizarilor, furnizorul nu va mai garanta produsul, fiind exonerate de orice raspundere.
13.3. - Livrarile de produs se vor efectua numai in baza comenzilor date de catre achizitor (fax,
email), iar comenzile vor fi onorate de catre furnizor in termen de 24 ore de la data inregistrarii
solicitarii achizitorului.
13.4. - Daca livrarile de produs dintr-o luna depasesc numarul de bidoane cu apa incluse in
abonamentul contractat, furnizorul, pe langa factura lunara, va emite o factura suplimentara
pentru cantitatea de bidoane cu apa care a deposit consumul prevazut in contract. Aceasta va fi
trimisa la adresa de livrare unde s-a efectuat consum suplimentar. e
13.5. - Bidoanele cu produs neconsumate din cantitatea alocata lunar vor fi reportate pentru
luna urmatoare, damu mai mult de data expirarii / incetarii prezentului contract.
13 .6. - Documentele asociate livrarilor: furnizorul va emite lunar factura fiscala, iar livrarile de
produs se vor efectua in baza avizului/avizelor de expeditie, iar in situatia existentei consumului
suplimentar de produs, acesta va emite factura fiscala aferenta.

14. Proprietatea

14.1. Furnizorul isi pastreaza permanent proprietatea asupra dozatoarelor (water-coolerelor).
14.2. Achizitorul este obligat ca la încetarea contractului sa restituie water-coolerele in stare
buna, conform cu gradul normal de uzura a acestora. In caz contrar, acesta se obliga sa achite
contravaloarea acestora.
14.3. Achizitorul are obligatia de a intrebuinta dozatoarele (water-coolerele) ca si un bun
proprietar, conform destinatie acestora. Daca dozatoarele sunt deteriorate din culpa exclusiva a

achizitorului, acesta va suporta integral costurile reparatiilor ce vor fi facturate de catre furnizor.
14.4. Achizitorul este obligat sa anunte imediat furnizorul de orice deteriorare survenita asupra
water-coolerului si sa nu intervina in nici un fel in vederea remedierii deteriorarii. Water-
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coolerul va fi deconectat imediat de la sursa de energie electrica pana la sosirea personalului 
calificat al furnizorului. Incalcarea prevederilor de mai sus exonereaza furnizorul de orice 
raspundere. 
14.5. La semnarea prezentului contract, achizitorul va primi in custodie numarul de bidoane 
mentionat la art.2 . Achizitorul este obligat să anunţe imediat FURNIZORUL la numărul de 
telefon 021.2007.200, orice deteriorare survenită asupra Echipamentelor/Aparatelor si să nu 
intervină în nici un fel pentru remedierea deteriorării. Echipamentele vor fi deconectate imediat 
de la sursa de alimentare cu apă şi de la sursa de energie electrică până la sosirea personalului 
calificat al FURNIZORULUI pentru service. Încălcarea prevederilor de mai sus exonerează 
FURNIZORUL de orice răspundere. 

14.6. Achizitorul are obligatia de a stoca bidoanele de apa in spatii curate chiar si <lupa folosire, 
precum si de a nu indeparta dopul - sigiliul. In cazul in care bidoanele in care este livrat 
produsul sunt deteriorate de catre achizitor, fie din punct de vedere functional si estetic, fie din 
punct de vedere alimentar, acesta va cumpara un numar egal de bidoane cu cele distruse sau 
deteriorate, pentru a se putea efectua in continuare schimbul de bidoane goale cu cele pline . .
Achizitorul este obligat sa întrerupă alimentarea cu apa si cu energie electrică a Echipamentelor, 
în cazul părăsirii locului de instalare, pe o perioada mai mare de 24 de ore. Încălcarea 
prevederilor de mai sus exonerează FURNIZORUL de orice răspundere. 
14. 7. Achizitorul nu are dreptul de a reloca Echipamentele deja instalate Îară încunoştinţarea,
acordul şi intervenţia FURNIZORULUI. În sens contrar, Achizitorul va despăgubi
FURNIZORUL cu echivalentul contravalorii de despagubire a Echipamentului prevăzute în
Anexele la Contract pentru fiecare tip de echipament. În cazul în care doreşte relocarea
Echipamentului instalat, Achizitorul va anunţa în scris FURNIZORUL cu cel puţin 3 zile
înainte.
14.8. FURNIZORUL este exonerat de orice răspundere în cazul oricăror incidente survenite
Achizitorului, ca urmare a manevrării şi/sau utilizării necorespunzătoare a Echipamentelor, ce
contravine instructajului de utilizare efectuat la instalare sau a Instrucţiunilor Generale de
utilizare.

15. Exclusivitate

15.1. - Pe întreaga perioada de valabilitate a prezentului contract, achizitorul se oblige sa 
achizitioneze produsul in mod exclusive de la furnizor pentru a putea fi garantata calitatea 
produsului si functionarea optima a water-coolerului. 
15.2. - Pentru verificarea respectarii prezentului articol, furnizorul isi rezerva dreptul de a 
preleva probe de apa din water-cooler si din bidon in prezenta unui laborant al furnizorului, 
precum si a unei terte persoane autorizate. Acestor probe li se vor efectua analizele specifice 
verificarii componentei fizico-chimice proprii produsului. 
15.3. - De asemenea, orice prelevare a probelor de apa, efectuata la initiativa achizitorului, se va 
efectua numai in prezenta obligatorie a unui laborant al furnizorului. Incalcarea acestei 
prevederi exprese inlatura orice raspundere a furnizorului. 

16. Caracterul confidential al contractului

16.1. - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: 
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor
personae implicate in îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare
a contractului, in alt scop decat acela de a-si îndeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in îndeplinirea
contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in 
vederea îndeplinirii contractului. 
16.2. - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii 
referitoare la contract daca: 

5 



a) informatia era cunoscuta partii contractante înainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta; sau
b) informatia a fost dezvaluita <lupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante
pentru asemenea dezvaluire; sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa sa dezvaluie informatia.

17. Ajustarea preţului contractului
17 .1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor
furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
1 7 .2 - Preţul contractului este ferm si nu se actualizeaza.

18. Amendamente
18.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului.

19. Întarzieri în îndeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de fumizare în perioada/perioadele
înscrise în graficul de livrare.
19.2- Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare sau
de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea
datei/perioadelor de fumizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul parţilor, prin act
adiţional.
19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice întârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
furnizorului.

20. Cesiunea
20.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară
să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice
alte obligaţii asumate prin contract.

21. Forţa majoră
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluţionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură
cu îndeplinirea contractului.
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22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc 
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze, fie de către instanţele judecătoreşti din Romania. 

23. Limba care guvernează contractul

23 .1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

24. Comunicări

24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
pnm1m.
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

25. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

25. I .Părţile se obligă ca toate datele cu caracter personal colectate şi utilizate reciproc în
vederea executării prezentului contract vor fi prelucrate cu respectarea prevederilor
Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi legislaţiei
secundare aplicabile, exclusiv în scopul executării contractului, în cantitatea şi pe durata minime
necesare atingerii scopului propus, astfel încât prelucrarea să asigure protecţia drepturilor
persoanelor vizate, indiferent dacă acestea aparţin semnatarilor, persoanelor de contact, angajaţi
sau colaboratori ai fiecăreia dintre părţi.

25.2.Părţile se obligă să informeze, să instruiască şi să se asigure că angajaţii săi, colaboratorii 
şi/sau alţi terţi subcontractanţi prin intermediul cărora execută obiectul contractului şi 
prelucrează date cu caracter personal în vederea executării prezentului contract s-au obligat să 
respecte legislaţia în vigoare aplicabilă, indiferent de categoria de date prelucrate sau de 
mijlocul prin care prelucrarea este executată. 

25 .3. Părţile se obligă să îşi actualizeze datele de contact imediat ce apar modificări în acest sens 
şi să şi le comunice reciproc, solicitând excluderea datelor care nu mai sunt de actualitate. 
Niciuna dintre părţi nu va fi ţinută răspunzătoare privind neexecutarea acestei obligaţii de către 
cealaltă parte. 

25.4. Părţile se obligă să ia toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea 
protecţiei datelor cu caracter personal prelucrate în orice mod, fără a se limita la drepturi 
predefinite de acces, prevenirea accesului neautorizat la date, pierderii şi/sau distrugerii 
acestora, transmiterea şi transportarea datelor prin metode corespunzătoare, asigurând 
întotdeauna accesibilitatea, trasabilitatea şi disponibilitatea datelor. 

25.5. În conformitate cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, vă putem utiliza adresa 
de e-mail în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la produse sau servicii 
similare pe care La Fantana le comercializează, la care vă puteţi opune prin bifarea căsuţei de 
mai jos, sau oricând prin accesarea link-ului pus la dispoziţie în e-mailurile de comunicare 
comercială pe care le primiţi din partea La Fantana. 
□ NU sunt de acord să primesc comunicări comerciale pe e-mail din partea La Fantana.
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26. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Părâţile au înţeles să încheie azi 
22.06.2021 prezentul contract în două exemplare, a câte 8 pag. fiecare, câte unul pentru fiecare 
parte. 

ACHIZITOR PRESTATOR 

S.C. LA FÂNTÂNA S.R.L
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