
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. ........./........................

Partile:
LONGIN  S.R.L.,  cu  sediul  în  Serbanesti,  str.  D-tru  Popovici,  nr.166,  judetul  Olt,

inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J28/1083/1993, cod unic de inregistrare RO4716097,
având cont nr. RO62 BRDE 290S V120 5977 2900, deschis la BRD Slatina,  reprezentata prin
Administrator – Draghicescu Longin Mircea, denumita in continuare PRESTATOR

Si
CEREALCOM S.A., cu sediul in Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele nr.1, judetul Teleorman,

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J34/265/1997, cod de identificare fiscala RO
9625020,  cont  nr.  RO52  RNCB  0245  0367  1994  0001,  deschis  la  BCR  Alexandria,  telefon
0247/313.440,  0247/313.659,  fax  0247/313.443,  e-mail  cerealcom34@yahoo.com,   reprezentata
legal prin Director General – Victoria Vichi Ionescu, denumita in continuare BENEFICIAR, 

Au convenit incheierea prezentului contract in urmatoarele conditii :

ART. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
(1)  Obiectul  contractului  il  constituie  executarea  de  catre  Prestator,  in  perioadele

optime/recomandate, a lucrarilor agricole la culturile de grau, floarea soarelui si sorg, conform
tehnologiilor aplicabile culturilor respective, pe suprafetele de teren indicate de Beneficiar.

(2)  Lucrarilor  agricole  mentionate  la  alin.(1)  se  executa  cu utilajele  si  forta  de munca
apartinand Prestatorului .

 (3) Serviciile prestate si suprafetele de teren pe care sunt executate lucrarile se regasesc in
facturile emise de Prestator si in procesul-verbal  de receptie a lucrarilor, acceptate de Beneficiar.

 (4) Obiectul contractului se poate completa prin act aditional cu acordul ambelor parti.

ART. 2. OBLIGATIILE PRESTATORULUI  
(1) Prestatorul va efectua in favoarea Beneficiarului lucrarile agricole prevazute la art. 1,

potrivit tehnologiilor stabilite pentru fiecare cultura in parte.
(2) Prestatorul va factura Beneficiarului contravaloarea serviciilor prestate.
(3) Prestatorul va asigura protectia muncii pentru salariatii proprii.

ART. 3. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
(1) Beneficiarul se angajeaza sa achite Prestatorului pretul serviciilor prestate,  in termenul

convenit in contract.

ART. 4. PRETUL
(1) Tarifele pentru serviciile prestate si lucrarile executate sunt conform anexei 1 la

contract.

(2)  Pretul  este  specificat  in  factura  si  se  considera  acceptat  prin  semnarea  si
stampilarea facturii de catre Beneficiar. Serviciile prestate sunt detaliate in  procesul - verbal de
receptie a lucrarilor, care va  fi semnat si stampilat de catre ambele parti. Emiterea facturii se va
face de catre Prestator dupa efectuarea lucrarii. Plata se va face de catre Beneficiar, in termen de
30 de zile de la receptia facturii,  prin virament bancar sau prin compensare.

  ART. 5.  DURATA CONTRACTULUI
           (1) Prezentul contract produce efecte  pe o perioada de  1 (un) an de la data semnarii
contractului. Partile pot conveni la prelungirea contractului printr-un act aditional.
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            ART. 6.   PENALITĂŢI
(1) Pentru neexecutarea la termen a obligaţiilor, partea in culpa va suporta penalităţi de 0,01

% / zi de întârziere, calculate la valoarea obligatiilor neexecutate, fara ca valoarea penalitatilor sa
poata depasi valoarea bunurilor care fac obiectul contractului.

   
Art. 7. FORTA MAJORA 
(1) Partile prezentului contract vor fi exonerate de raspundere in caz de forta majora.
(2) Sunt considerate cazuri de forta majora acele evenimente imprevizibile sau care nu

pot fi controlate de nici una din parti si care apar dupa intrarea in vigoare a prezentului contract
care  impiedica,  total  sau  partial,  partea  care  le  invoca  sa-si  indeplineasca  obligatiile  asumate.
Cazurile  de  forta  majora  vor  include,  fara  a  se  limita  la  acestea,  incendii,  inundatii,  dezastre
naturale,  catastrofe,  conflicte  de  munca,  greve  patronale,  interventii  guvernamentale,  conflicte
militare si embargouri.

(3) Producerea evenimentului de forta majora, precum si incetarea acestuia trebuie sa fie
aduse la cunostinta celeilalte parti de catre partea care il invoca in termen de cel mult 48 de ore de
la  aparitie,  respectiv  incetarea  cazului  de  forta  majora  trebuie  sa  fie  urmata  de  confirmarea
producerii respectivului eveniment de o autoritate competenta. Absenta instiintarii referitoare la
aparitia  si  sfarsitul  cazului  de  forta  majora  priveaza  partea  care  o  invoca  de  dreptul  de  a  fi
exonerata de raspundere.

(4)  Partile vor depune toate eforturile pentru a se adapta circumstantelor curente, astfel
incat sa indeplineasca scopul prezentului contract.

ART. 8.  INCETAREA CONTRACTULUI :
(1)  Prezentul  contract  inceteaza  de  plin  drept,  fara  a  mai  fi  necesara  interventia  unei

instante judecatoresti, in cazul in care:
-  partile  convin  astfel,  inainte  de  expirarea  termenului  pentru  care  a  fost  incheiat

contractul;
-  cesioneaza  drepturile  si  obligatiile  sale  prevazute  de  prezentul  contract  fara  acordul

celeilalte parti;
-  isi  incalca vreuna dintre obligatiile  sale,  dupa ce a fost  avertizata,  printr-o notificare

scrisa, ca o noua nerespectare a acestora va duce la incetarea prezentului contract.
- una dintra parti solicita modificarea pretului si, in termen de 3 zile de la solicitare, partile

nu convin asupra modificarii.
(2) Prezentul  contract  poate  fi  reziliat  anterior  termenului  pentru  care  s-a  incheiat,  la

cererea oricarei parti, cu conditia notificarii prealabile, cu cel putin 10 zile inainte de data la care
va avea loc rezilierea. 

(3) Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente
intre partile contractante.

ART. 9. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRTI
(1) În acceptiunea  părtilor  contractante,  orice notificare  adresată  de una dintre  acestea

celeilalte  este  valabil  îndeplinită  dacă  va  fi  transmisă  la  adresa/sediul  prevăzută  în  partea
introductivă a prezentului contract.

(2) În cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată,  cu  confirmare  de  primire  (A.R.)  si  se  consideră  primită  de  destinatar  la  data
mentionată de oficiul postal primitor pe această confirmare.

(3) Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi
lucrătoare după cea în care a fost expediată.

2



(4) Notificările  verbale  nu se iau în considerare de nici  una dintre părti,  dacă nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitătile prevăzute la alineatele precedente.

 ART. 10. LITIGII
(1) Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau

rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate, pe cale amiabila, de
reprezentantii lor.

(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile se vor
adresa instantelor judecătoresti competente de la sediul Prestatorului.

 
   ART. 11.  CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

  (1). Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe
care  le  vor  detine  ca  urmare  a  executarii  clauzelor  prezentului  contract.  Sunt  informatii
confidentiale, fara a se limita la acestea, toate informatiile si datele privind activitatea si planurile
de  dezvoltare,  informatiile  referitoare  la  clientii  societatii,  incluzand  planuri  de  afaceri  si  de
marketing, informatii financiare si de marketing, politici de stabilire a tarifelor, informatii despre
costuri si vanzari,  contractele incheiate, orice materiale scrise nedestinate publicitatii, informatii
despre angajati  si  clauzele  acestora de angajare,  furnizori  si  orice alte  informatii  care nu sunt
destinate a fi aduse la cunostinta publicului privind societatea sau persoanele juridice controlate de
acestea sau care o controleaza.

    Pe toata durata contractului partile se obliga:
- Sa nu foloseasca in nici un mod informatiile confidentiale detinute.
- Sa nu comunice sau sa dezvaluie unei terte persoane sau sa faciliteze obtinerea de catre o

terta persoana a acestor informatii, cu exceptia cazurilor cand aceasta comunicare ii este impunsa
de  atributiile  sale,  este  facuta  pe  baza  acordului  prealabil  scris  al  societatii  sau  atunci  cand
dezvaluirea ii este impusa de prevederile legale.

     ART. 12.  PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) Orice date cu caracter personal incluse în prezentul Contract vor fi prelucrate numai în

scopul realizării managementului, monitorizării și obiectului contractului. 
(2) Temeiul  juridic al prelucrării  datelor cu caracter personal îl reprezintă încheierea și

executarea  unui  contract  conform prevederilor  art.6  alin.(1)  lit.b)  din  Regulamentul  (UE)  nr.
679/2016, prelucrarea fiind necesară pentru conformarea la obligația legală conform art.6 alin.(1)
lit.c)  din  Regulamentul  (UE)  nr.  679/2016,  obligația  legală  fiind  reglementată  de  prevederile
Codului civil șoi prevederile Codului Fiscal.

(3)  Destinatarii  datelor  cu  caracter  personal  sunt  compartimentele  de  vânzare/achiziții,
logistică, financiar/contabilitate, și toate autoritățile și instituțiile statului la care Părțile comunică
aceste date ca obligație legală sau la solicitarea acestora, în temeiul dispozițiilor legii. 

(4).  Părțile  înțeleg  să  adopte  și  să  implementeze  măsuri  tehnice  și  organizaționale  în
vederea securizării datelor cu caracter personal, în vederea diminuării riscurilor privind: (i) accesul
neautorizat la datele cu caracter personal constând în citirea, copierea, modificarea sau ștergerea
datelor colectate; (ii) copierea sau transmiterea neautorizată a datelor cu caracter personal către
terți; (iii) utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal prelucrate;

(5) Părțile se obligă să NU transfere datele cu caracter personal către o altă companie fără
consimțământul părții celelalte sau al persoanelor ale căror date personale au fost prelucrate.

(6).  Datele  vor  fi  stocate  pentru  o  perioadă  determinată  de  timp,  numai  pe  perioada
derulării contractului de vânzare sau în situația unui litigiu, pe durata soluționării acelui litigiu,
precum și în conformitate cu legislația în vigoare, atâta timp cât subzistă obligația legală de a
păstra contractele sau alte înscrisuri în evidența contabilă ori în arhiva părților.
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(7). Persoanele ale căror date personale au fost prelucrate în scopul derulării prezentului
contract, au dreptul să solicite accesul la datele personale, precum și la rectificarea sau ștergerea
acestora sau restricționarea prelucrării,  conform Regulamentului  (UE) nr.  679/2016, precum și
dreptul  de  a  face  plângere  la  Autoritatea  Națională  de  Supraveghere  a  Datelor  cu  Caracter
Personal, dacă persoana respectivă consideră că drepturile sale au fost încălcate.

(8). În cazul în care se va identifica o încălcare a securității datelor cu caracter personal
prelucrate în scopul implementării și derulării prezentului contract, părțile se obligă să notifice
reciproc încălcarea,  comunicând părții  celelalte  suficiente  informații  care să permită  persoanei
respective să-și  exercite  drepturile  cu privire  la protecția  datelor  cu caracter  personal conform
legislației aplicabile.

ART. 13. DISPOZITII FINALE : 
(1) Orice  modificare  a  clauzelor  prezentului  contract  va  face  obiectul  unui  act

aditional, semnat de ambele parti.

(2) In  cazul  in  care  una  dintre  clauzele  prezentului  contract  devine  nula  sau
inaplicabila, aceasta va fi inlocuita cu alta care corespunde interesul partilor, restul prevederilor
din contract ramanand valabile. 

(3) În  cazul  în  care  părtile  îsi  încalcă  obligatiile  lor,  neexercitarea  de  partea  care
suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a
obligatiei respective nu înseamnă că ea a renuntat la acest drept al său.

Acest contract a fost  redactat  azi,  ………………………., in doua exemplare,  cate unul
pentru fiecare parte.

PRESTATOR ,                  BENEFICIAR,
S.C LONGIN S.R.L.                                 S.C. CEREALCOM S.A.

Administrator Director General
Draghicescu Longin Mircea Victoria Vichi Ionescu

Consilier juridic
Mihaiela Aristar
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