
CONTRACT 
privind analiza,prelucrarea si raportarea datelor contabile financiare   

nr…….. din …………. 

In temeiul Legii 82/1991, a regulamentului de aplicare ( HG 704/1993), a HG 483/18.07.1996, OG 61/2001 
a Legii 420/2004 si OUG 37/2011, privind modificarea legii contabilității : 

“Art. 10. –  (2) Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, 
conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească 
această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. 
(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului 
economic, contabilului-şef  sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună 
cu personalul din subordine.” 

Articolul 1  
1. Societatea comerciala VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE S.R.L. cu sediul in municipiul 

Satu Mare - 440031, strada Parangului nr.10/2, interfon 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Satu 
Mare sub nr.J30/637/2013, avand cod fiscal 32243431 si contul bancar in lei nr.: RO97 BTRL 0310 1202 
7012 37XX deschis la Banca Transilvania Sucursala Satu Mare, Agentia Unic reprezentata prin ec.Suciu 
Gyorfi Nicolae in calitate de administrator, pe de o parte denumit in continuare Prestator  pe de o parte, si 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SRL, persoana jur id ica romana cu sediul 
in.............................................., jud. ................. CIF: ........................................  , reprezentata 
prin  ....................................  calitate de administrator, denumita in prezentul contract Beneficiar, pe de alta 
parte 

fiecare dintre parti declarand pe proprie raspundere ca detine capacitatea legala deplina pentru a incheia acest 
Contract si ca a indeplinit orice procedura prealabila si ca a obtinut orice aprobare necesara pentru a incheia 
acest Contract si a indeplini toate obligatiile la care este supus in baza acestuia, au incheiat prezentul contract, 
in conditiile de mai jos. 

Articolul 2 Prestatorul se obliga**: 
1. sa analizeze datele si sa redacteze rapoartele care au la baza un grup de programe de calculator (saga: 

www.sagasoft.ro, smartbill: cloud.smartbill.ro, cassa: app.cassa.ro) care lucreaza impreuna pentru calculul: 
a) completarea si transmiterea Beneficiarului a ordinelor de plata pentru efectuarea varsamintelor la 

bugetului de stat; 
b) depunerea la organele fiscale, a declaratiilor lunare,trimestriale,anuale; 

2. Misiunea de efectuare a serviciilor se va limita la analiza,prelucrarea si raportarea datelor contabile 
financiare   pe baza documentelor si a informatiilor financiare primite de la Beneficiar. Aceasta prestatie nu 
constituie evidenta contabila de gestiune. Aceasta prestatie nu constituie audit, in consecinta nu va include 
verificarea numerarului sau a altor valori, confirmarea informatiilor primite de la terti (clienti, furnizori, 
banci, autoritati, avocati). Aceasta misiune nu include servicii de asistenta juridica.  

3. Pentru evitarea oricarui dubiu : exclusiv Beneficiarul redacteaza, incarca si valideaza actele primare in 
sistemul integrat de tip programe de calculator saga: www.sagasoft.ro, smartbill: cloud.smartbill.ro, cassa: 
app.cassa.ro, etc. prin introducerea de catre Beneficiar a tuturor documentelor primare emise si 
receptionate de tip facturi, chitante, dispozitii plata, etc. practic toate documentele contabile emise si 
receptionate de societate, care astfel sunt puse la dispozitie Prestatorilor, pentru interpretare. 

4. In functie de aplicatia agreata, Beneficiarul transmite baza de date Prestatorului   sau se acorda drepturi de 
logare/utilizator, reciproce, pana pe data de 10 ale fiecarei luni, pentru luna anterioara. Incarcarea in 
aplicatie cu intarziere sau transmiterea cu intarziere a bazelor de date/informatiilor/documentelor contabile 



va putea avea ca efect depunerea de catre Prestator cu intarziere la autoritati a documentelor lunare, situatie 
care cade exclusiv in culpa Beneficiarului. 

5. Progamele/aplicatiile descrise sunt realizate de specialist in domeniu, avand un grad de predictibilitate, 
fiind intuitive si usor de utilizat. Totusi Prestatorul   se angajeaza sa instruiasca timp de 3 luni pe Beneficiar 
cu privire la modul lor de exploatare. Dupa perioada aratata, se va considera ca Beneficiarul are 
aptitudinile necesare pentru folosirea aplicatiilor. In cazul in care Beneficiarul nu si-a insusit experienta 
necesara, acesta poate sa rezilieze prezentul contract la expirarea celor 3 luni, cu un preaviz de 15 zile 
calendaristice. 

Articolul 3 Beneficiarul se obliga : 
1. Incarcarea si prelucrarea datelor in unul dintre programele de calculator (saga: www.sagasoft.ro, smartbill: 

cloud.smartbill.ro, cassa: app.cassa.ro)  pana cel tarziu la data da 10 ale lunii, pentru luna anterioara, in 
vederea intocmiirii situatiilor centralizatoare a documentelor primare ale lunii expirate; 

2. De a confirma sau infirma corectitudinea documetelor centralizatoare a actelor primare (jurnalele de 
vanzari, cumaparari, registru de casa situatia clientiilor, furnizorilor  si a statelor de plata) pana cel tarziu la 
data da 10 a lunii, pentru luna anterioara. In caz contrar aceste documente sunt considerate a fii corecte si 
prinse in situatiile oficiale ale beneficiarului. 

3. In mod expres Beneficiarul accepta acest tip de colaborare cu Prestatorii si utilizarea platformelor descrise 
in prezentul contract, declarand ca a citit si inteles rubrica termeni si conditii, politica de confidentialitate si 
politica de utilizare cookie-uri, precum si modul de functionare ale saga: www.sagasoft.ro, smartbill: 
cloud.smartbill.ro, cassa: app.cassa.ro. etc. 

Articolul 4 Pretul si modalitatile de plata. Durata contractului  
1. Preturile pot fi cunoscute accesand : https://velcont.com/shop-contabilitate/ 
2. In cazul solicitarii unor servicii aditonale de tipul verificarea jurnalelor de vanzari si cumparari, verificarea 

inscrisurilor de casa si banca, depunerea cererilor de recuperare a sumelor privind CASS, preluarea 
extraselor de trezorerie sau altele asemenea, partile vor stabili tarife suplimentare in functie de volumul si 
complexitatea acestora. Pretul acestor servicii se regaseste in mod curent pe https://velcont.com/shop-
contabilitate/  

3. Beneficiarul este de acord sa plateasca Prestatorului, lunar, contravaloarea prestatiilor prin achitarea lunara 
a sumelor inscrise pe facturile emise catre Prestator, acceptul si preluarea acesteia tine loc de negociere de 
pret. 

4. Plata facturilor se face in termen de 7 zile de la data depunerii/primirii/confirmarii facturii de catre 
Beneficiar. Plata cu intarziere duce la aplicarea unor penalizari de 50 Euro la cursul BNR/luna de 
intarziere. 

5. Neachitarea serviciilor stabilite din termen de 10 de de la scadenta da dreptul Prestatorului sa opreasca 
procesul de analiza a documentelor contabile, depunerea formularelor si declaratiilor la institutiile statului 
sau companii private, dupa caz. Sanctiunile pe care Beneficiarul le primeste nu vor putea fi opozabile 
Prestatorului , Beneficiarul fiind in exclusivitate responsabil de prejudicii zile. 

6. Pentru lucrari suplimentare generate de extinderea obiectului de activitate si majorarea volumului de lucru 
partile vor conveni prin negociere asupra activitatilor, duratei, termenelor si platii serviciilor. 

7. Prezentul contract se incheie pe o durata de 1 (unu) an. Acesta intra in vigoare la data semnarii de catre 
ambele parti. Durata prezentului contract se prelungeste succesiv pentru perioade egale, fara nicio alta 
formalitate, daca nicio parte nu a notificat partii celeilalte incetarea acestuia inainte cu 15 zile inainte de 
expirarea termenului pentru care a fost incheiat. 

Articolul 6 Forta majora 
1. Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor 

asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, 
imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total 

https://velcont.com/shop-contabilitate/
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sau partial obligatiile asumate. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta 
celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in 
maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie.  

2. Data de referinta este data stampilei postei de expediere/sau e-mail. Partea care invoca forta majora are 
obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) 
zile de la incetare.  

3. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 2 (doua) luni, fiecare partener poate 
renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere 
despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data. 

4. In conformitate cu prevederile art.1.523 alin.1 Cod Civil, partile sunt de drept in intarziere cu privire la 
executarea obligatiilor asumate potrivit prezentului Contract, la data ajungerii lor la scadenta. 

Articolul 7 Exonerare de raspundere  
1. Prevederi generale. Termenii prezentei clauze de exonerare de raspundere (denumita in continuare 

"Clauza") este parte integrata a prezentului contract privind  analiza informatica a datelor. Prin semnarea 
acestui contract Beneficiarul este de acord cu prevederile prezentei Clauze. in cazul vreunui conflict intre 
termenii sau conditiile anumitor prestari de  servicii si aceasta Clauza, conditiile specifice respectivelor 
servicii vor prevala. 

2. Informatiile furnizate de oricare dintre documentele contabile primare, de gestiune, fiscale, financiare sau 
orice document contabil, act scris in care se consemneaza in etalon monetar sau natural operatiile 
economice care produc modificari ale patrimoniului la locul si data producerii lor ori documente ce servesc 
ca purtatori si pastratori de informatie, pe baza carora se intocmesc alte documente in care se prelucreaza si 
se sintetizeaza informatii, numite in continuare „Documente Contabile”, care nu sunt semnate de Prestator   
nu trebuie folosite ca substituent pentru nici o forma de document oficial opozabil tertilor. Deciziile si 
angajamentele luate pe baza acestor Documente Contabile vor fi in sarcina exclusiva si pe riscul 
Beneficiarului. 

3. Prestatorul  certifica si garanteaza faptul ca oricare dintre Documentele Contabile, care sunt semnate de 
Prestatorul , sunt corecte. 

4. Nu este permisa utilizarea oricaror Documente Contabile, care nu sunt semnate de Prestator in fata 
organelor de control al statului si a institutiilor bancare si nebancare de credit. Beneficiarul nu are dreptul a 
copia, descarca, publica, distribui sau reproduce in nici un fel informatiile continute in oricare dintre 
Documentele Contabile, nesemnate de Prestatorul  , sub nici o forma, fara aprobarea prealabila scrisa din 
partea Velcont Prelucrari Date Contabile s.r.l.  

5. Cu toate acestea, Beneficiarul poate tipari si /sau descarca  oricare dintre documentele de mai sus, 
nesemnate de Prestatorul   pentru uzul personal. 

6. Excluderea raspunderii. Prestatorul   prin reprezentantii sai legali, angajatii, agentii sau subcontractorii 
acesteia nu vor raspunde pentru nici o dauna directa, indirecta, speciala, incidentala, consecventiala, 
punitiva sau exemplara inclusiv,  fara a se limita la pierderi financiare, profituri pierdute sau incalcarea 
imaginii (chiar daca Prestatorul   a fost avertizata cu privire la aceasta posibilitate) survenite in orice mod, 
daca Beneficiarul utilizeaza  oricare dintre Documentele Contabile, in fata organelor de control al statului 
si a institutiilor bancare si nebancare de credit, nesemnate de Prestatorul  . Clauza amintita mai sus 
opereaza si daca copiaza, descarca, publica, distribuie sau reproduce in orice fel informatiile continute in 
oricare dintre documentele aratate, nesemnate de Prestatorul  . 

7. Legislatia aplicabila. Aceasta Clauza de eliberare de raspundere va fi guvernata si interpretata conform 
legislatiei României. Toate disputele care rezulta din, sau in legatura cu prezenta Clauza vor fi transmise 
spre solutionare exclusiva catre instantele din România. 

Articolul 8  Declaratii 
1. Beneficiarul declara ca intelege pe deplin faptul ca prezentul contract nu obliga pe Prestatorul   la 

realizarea unei arhive in conditiile prevazute de actele normative in domeniul arhivelor. Totusi se poate 
intampla ca in mod faptic sa ajunga documente in posesia Prestatorului   sau Secundar conditie in care 



toate documentele sau inscrisurile care au legatura cu prezentul contract vor fi ridicate cel tarziu anual de 
Beneficiar.  

2. In ipoteza in care acestea nu se ridica, Prestatorul va putea pastra documentele in continuare, contra unei 
taxe lunare de pastrare in valoare de 100 EUR/luna. Neplata acestei taxe in termen de 15 zile de la scadenta 
primei luni va duce la distrugerea definitiva a documentelor Beneficiarului, neputandu-se retine in sarcina 
acestuia nicio culpa/prejudiciu suferit de Beneficiar prin neprimirea documentelor distruse, prezumandu-se 
ca Beneficiarul cunoaste aceasta consecinta contractuala. 

3. In situatia in care Prestatorul   a comuniat in termen Beneficiarului informatia & documentul prin oricare 
din mijloacele prevazute in prezentul contract, responsabilitatea exclusiva pentru starea de pasivitate, 
intarzierea indeplinirii obligatiilor Beneficiarului fata de terti, lipsa de interes in valorificarea sau a 
documentelor transmise etc., apartine in exclusivitate Beneficiarului. 

4. In aceste conditii, partile accepta in mod expres si inteleg pe deplin faptul ca pot avea loc anumite 
consecinte fiscale, contabile, juridice etc.: acumularea unor dobanzi si/sau penalizari de intarziere, 
depasirea unor termene de depunere a documentelor financiar-contabile, depasirea unor termene de 
judecata, riscul executarii silite sau a dizolvarii/radierii societatii. 

5. Beneficiarul declara ca intelege si a luat la cunostiinta de efectele contabile fiscale si juridice ale 
inregistrarilor contabile prin notele contabile in baza carora s-a generat documente contabile primare, de 
gestiune, fiscale, financiare sau orice document contabil, act scris in care se consemneaza in etalon monetar 
sau natural operatiile economice care produc modificari ale patrimoniului la locul si data producerii lor ori 
documente ce servesc ca purtatori si pastratori de informatie, pe baza carora se intocmesc alte documente 
in care se prelucreaza si se sintetizeaza informatii si  le asuma in totalitate.  

6. Beneficiarul declara ca operatiuniile contabile ce stau la baza situatiilor financiare lunare, trimestriale, 
semestriale si anuale, balante, bilant, deconturi de TVA si oricare alte operatiuni contabile operate de catre 
operatori date, contabili, directori economic, contabil sef si care poarta semnatura Beneficiarului sau au 
fost depuse in numele firmei pe care o reprezinta au fost realizate la solicitarea lui expresa, in modalitatea 
acolo prevazuta, cu care se declara intru totul de acord. 

7. Beneficiarul declara ca urmatoarele documente justificative, solicitate de catre Prestatorul   a fi incarcate in 
platformele saga: www.sagasoft.ro, smartbill: cloud.smartbill.ro, cassa: app.cassa.ro, pentru efectuarea 
corecta si conform normelor legislative a inregistrarilor in contabilitate a documentelor predate spre 
analiza, sunt intocmite de catre administrator, sau persoana desemnata de catre acesta sub directa  
raspundere a administratorului si se afla la sediul societatii: 

a. actele de infiintare (act constitutiv, certificat de inmatriculare, certificatul de atestare TVA, inscrierea in 
registrul operatorilor intracomunitar, buletinele de identitate ale asociatilor, eventuale modificari facute 
la ONRC-registrul comertului); autorizatii de functionare, diverse autorizatii solicitate de legi specifice 
conform activitatii firmei, contracte de munca, registru zilieri, regulament de ordine interioara, contract 
colectiv de munca (dupa caz), norme PSI, documente solicitate de medicina muncii, hotarari AGA de 
orice natura etc. (se predau spre prelucrare in copie acele hotarari care au influente fiscal-contabile); 

b. Decizia interna, conform Ordinului nr.2226/2006, privind desemnarea persoanei care va emite 
procedurile  proprii privind regimul intern de numerotare secventiala a facturilor si tuturor documentelor 
emise de societate, prin care se va mentiona, pentru fiecare exercitiu financiar, care este numarul de la 
care se emite prima factura; 

c. Documente justificative pentru serviciile primite de catre societate de la terte persoane fizice/juridice 
(contracte de prestari servicii, oferta/comanda, devize de lucrari si reparatii) Documente din care sa 
rezulte calitatea beneficiarilor in cazul serviciilor comunitare, (sediul activitatii/sedii fixe ale 
beneficiarilor serviciilor.) Documente justificative pentru sponsorizari (politici interne privind 
activitatea de sponsorizare, contractele de sponzorizare si donatie). Contractele pe baza carora se acorda 
reduceri comerciale si discounturi (politicile aplicate, contracte, etc.) Contracte/comenzi/oferte de orice 
natura in care societatea este beneficiar sau Prestatorul  , devize si/sau situatii de lucrari aferente 
serviciilor efectuate catre beneficiar/client, certificate de garantii/conformitate emise/primite. 

d. Documentele care au legatura cu intrarea/amortizarea/ utilizarea mijloacelor fixe  :  
→ receptii, procese verbale de punere in functiune; 



→ proces verbal de casare/predare  a mijloacelor fixe avariate, scoase din uz; 
→ decizii ale organelor abilitate pentru stabilirea normelor de consum, detalii tehnice ale utilajelor, etc., 

cartile de identitate ale autovehiculelor; 
→ foile de parcurs completate si fisele de activitate zilnica a autovehiculelor; 
→ contractele de vanzare cumparare a bunurilor mobile si imobile, contracte de comodat, contracte de 

inchiriere, extrasele CF-doar pentru bunuri aflate pe numele societatii, 
→ decizia interna privind persoanele care vor utiliza mijloacele auto/utilajele 

e. Decizia de inventariere, procedura de inventarere, declaratia inventar, lista de inventor, efectuate 
conform legii. 

f. Documente aferente delegatiilor interne/externe (delegatii completate conform legii, decizia interna 
privind acordarea diurnei). Documentele decontate pe baza delegatiilor, predate pentru prelucrare vor 
avea trecute pee le specificatia “decont nr…..din data de…..” 

g. Pontaje privind orele lucrate, stat avans, cereri concedii (odihna/fara salar/invoiri/ medicale…), foile de 
boala vizate demedicul de intreprindere, stat premii, lista de acordare a tichetelor de masa, orice 
compensatii banesti sau material acordate angajatilor. Acestea vor fi preadate spre analiza, in copie 
conforma cu originalul, in timp util pentru transmiterea Revisal. 

h. Avize de insotire a marfii, bonuri de transfer intre gestiuni, bonuri de consum de orice natura, procese 
verbale de predare in custodie sau spre prelucrare la terte persoane, procese verbale pentru predare in 
vederea utilizarii in scopuri de reclama, publicitate, prezentari, expozitii….., orice document care 
contine modificarea destinatiei bunurilor/marfurilor dupa achizitionare; 

i. Registrul de casa zilnic, raport de gestiune zilnic (dupa caz); 
j. Orice alte documente prevazute de legislatia in vigoare. 

8. Beneficiarul declara ca documentele sunt  intocmite zilnic, lunar, trimestrial, semestrial si anual, la un 
anumit ciclu, dupa caz. Intocmirea si utilizarea documentelor financiar-contabile respecta Ordinul 
ministrului Economiei si Finantelor nr.3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870/23.12.2008. Beneficiarul declara ca intelege si a luat la 
cunostiinta de efectele contabile si juridice al inregistrarilor/notelor contabile generate inregistrul jurnal si 
le asuma in totalitate. 

Articolul 9 Garantii 
Prestatorul   si Secund nu ofera nici o garantie, expresa sau implicita, pentru nici un sfat sau informatie oferite, 
fie ele orale sau scrise si nu va crea nici o garantie daca aceasta nu este precizata expres in prezentul contract. 
Prestatorii nu vor avea nici o responsabilitate pentru orice prejudiciu care rezulta din serviciile oferite si 
neprecizate in acest contract. 

Articolul 10  Imputerniciri 
Beneficiarul imputerniceste Prestatorul   si Secundar (acorda un mandat cu reprezentare, de plin drept) pentru 
ca in numele si pe seama acestuia sa procedeze la formularea de cereri, completarea, semnarea, atestarea, 
depunerea, ridicarea si prezentarea de documente specifice in relatia cu A.F.P.M. , A.N.A.F. , I.T.M., 
A.J.O.F.M., sau cu orice alt organ ale statului cu atributii de inspectie fiscala si financiara. In indeplinirea 
prezentului mandat, Prestatorul   sau Secundar va semna, in numele si pentru Beneficiar, oriunde va fi necesar, 
semnatura sa fiind pe deplin opozabila Beneficiarului. 

Articolul 11 Incetarea Contractului 
1. Prezentul contract inceteaza de drept la scadenta acestuia. 
2. De asemenea, prezentul contract inceteaza fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti in 

cazul in care oricare din parti solicita incetarea Contractului cu conditia instiintarii Prestatorului    de catre 
Beneficiar asupra intentiei sale cu 90 de zile inainte de data incetarii si instintarii Beneficiarului de catre 
Prestatorul   cu 30 de zile inaintea incetarii. 

3. Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja  scadente intre parti. 



Articolul 12 Notificari, Beneficiar real 
1. Orice adaugare, completare sau comunicare in legatura cu prezentul contract de catre Beneficiar, 

Prestatorului   va fi notificata, aceasta fiind considerata valabila cu conditia transmiterii acesteia in scris, 
personal sau prin email, posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, dupa caz. Notificarile 
verbale sau telefonice nu vor fi luate in considerare de Prestator. Corespondenta pe e-mail in afara orelor de 
program (9-16) se considera primita in ziua urmatoare. 

2. In mod expres partile stabilesc ca, corespondenta poate fi puratata si prin intermediul postei electronice de 
tip e-mail/ whatsApp/ Viber/ Facebook sau alte platforme online, partile recunoscand valabilitatea si 
continutul informatiilor prin acest tip de comunicare, acestea fiindu-le opozabile. 

3. Potrivit Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, 
precum si a Ordinului nr.102 din 22.01.2020, in ceea ce priveste complinirea masurilor de cunoastere a 
clientelei, subsemnatele parti semnatare a prezentei intelegeri, cunoscand dispozitiile prevazute de art.326 
Cod Penal, declaram ca beneficiarii reali ai fiecarei Societati in parte, sunt persoanele care figureaza azi in 
registrele publice ale Oficiului Registrului Comertului, acestea avand drepturile, obligatiile si atributiunile 
prevazute de lege si de actele constitutive ale Societatii respective. Noi semnatarii, declaram de asemenea 
ca ca nu exista alte intelegeri scrise sau verbale, cu alte persoane fizice sau juridice in ceea ce priveste o 
alta stare de fapt decat cea descrisa anterior. Totodata, in cazul schimbarii beneficiarilor reali, ne angajam 
ca in termen de 15 zile de la schimbarea intervenita sa notificam cealalta parte. 

Articolul 14 Protecția datelor cu caracter personal 
1. Părțile convin să partajeze între ele anumite Date cu caracter personal (orice astfel de date primite de către 

oricare Parte de la cealaltă Parte: „Date partajate”) în temeiul articolului 6 par.1, lit.(b) din Regulamentul 
General al UE privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (in continuare GDPR), exclusiv în scopul 
derulării prezentului Contract (”Scop permis”). Nu vor fi transferate și prelucrate categorii speciale de date 
cu caracter personal (date sensibile). Partea care primește Datele partajate de la cealaltă parte va fi denumită 
în continuare „Destinatarul datelor”, iar Partea care transferă Datele partajate către Destinatarul datelor va 
fi denumită în continuare ”Expeditorul datelor”. 

2. Detaliile datelor partajate: 
→ Categorii de persoane vizate avute în vedere : Persoane implicate în derularea Contractului de la ambele 

Părți sau de la părți terțe implicate în derularea Acordului/Contractului; 
→ Categorii de date partajate : Detalii de contact, precum nume, funcție, locație, email, număr de telefon 

sau alte detalii privind canalul de comunicare. Nu vor fi transferate și prelucrate categorii speciale de 
date cu caracter personal. 

3. Destinatarul datelor va prelucra întotdeauna Datele partajate într-o manieră profesionistă, în conformitate cu 
legislația aplicabilă și prezentul Contract, exercitând un nivel maxim de competență, atenție și diligență, și 
va implementa și aplica standarde tehnice și organizaționale adecvate, de cel mai înalt nivel tehnologic, 
pentru a asigura securitatea datelor. 

4. Orice divulgare sau orice transfer al Datelor partajate de către Destinatarul datelor către o parte terță se 
acceptă numai dacă este necesar(ă) pentru Scopul permis și trebuie să respecte legile aplicabile, în particular 
articolele 25 și 26 din GDPR. 

5. În condițiile impuse de legislația aplicabilă, fiecare Parte le va informa pe persoanele vizate/afectate cu 
privire la partajarea Datelor partajate în baza prezentului Contract. Destinatarul datelor va notifica de îndată 
Expeditorul datelor cu privire la orice solicitări, obiecții sau alte întrebări ale Persoanelor vizate formulate 
în conformitate cu legile aplicabile cu privire la prelucrarea Datelor personale ("Solicitări ale persoanelor 
vizate") care pot da naștere oricărei obligații sau răspunderi legale sau care vizează în alt mod interesele 
legitime ale Expeditorului datelor. 

6. În eventualitatea unei Încălcări a securității datelor cu caracter personal (articolul 33 GDPR) sau în cazul 
unor dispute cu sau pretenții formulate de persoanele vizate, autoritățile de supraveghere sau alte părți terțe, 
Părțile se vor notifica și se vor informa de îndată, cu condiția ca astfel de evenimente să vizeze Prelucrarea 
Datelor partajate și să poată da naștere unei obligații sau răspunderi legale sau să vizeze în alt mod 



interesele legitime ale celeilalte Părți. Părțile se vor coordona și se vor sprijini reciproc în mod rezonabil în 
legătură cu orice astfel de eveniment. 

7. Destinatarul datelor va șterge prompt Datele partajate de îndată ce acestea nu mai sunt necesare în Scopurile 
permise, cu excepția cazului în care Destinatarul datelor are obligația sau i se permite prin legislația 
aplicabilă să continue să prelucreze Datele partajate. 

Articolul 15 Litigii 
Prezentul Contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere orala anterioara dintre acestea. Litigiile 
ivite din sau in legatura cu derularea contractului, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori 
desfiintarea lui se vor solutiona pe cale amiabila, in caz contrar vor fi deferite spre solutionare instantelor 
judecatoresti competente din raza teritoriala a Beneficiarului. 

Articolul 16 Dispozitii finale 
1. Partile confirma prin semnarea prezentului contract ca toate clauzele au fost discutate cu buna-credinta 

inaintea semnarii contractului si se declara de acord ca nu mai au nicio pretenţie de nicio natura, inclusiv 
pecuniară, decurgand din si/sau fiind in legatura cu perioada precontractuala aferenta negocierilor in 
vederea semnarii prezentului contract 

2. Partile semnatare ale prezentului contract, declara ca toate clauzele contractuale au facut obiectul negocierii 
directe si acestea reprezinta, in forma si continutul in care se semneaza, intelegerea partilor si rezultatul 
negocierii egale si neviciate. In scopul prezentei clauze, prin negociere se intelege atat schimbul de 
propuneri intre parti care a rezultat intr-un acord final cu privire la anumite clauze, cat si acceptarea fara 
rezerve de catre o parte a clauzelor propuse de cealalta parte.  

3. Partile declara in mod expres ca, clauzele neuzuale din prezentul contract, in acceptiunea art.1203 din 
Codul Civil, au fost acceptate in mod expres de ambele parti. 

4. Partile îşi exprimă în mod liber acordul de a Contracta, cu intenţia de a fi obligate conform prevederilor 
Contractului în integralitatea lui şi semnează Contractul cu intenţia pe deplin liberă de a dobândi toate 
drepturile şi obligaţiile prevăzute in acesta, pe care le consideră echitabile. 

5. Semnand acest Contract partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea oricarei prevederi 
din Contract. Pentru evitarea oricarui dubiu, Partile declara si confirma faptul ca au incheiat prezentul 
Contract in considerarea tututor prevederilor legislative incidente executarii Contractului, inclusiv dar fara a 
se limita la prevederile Codului civil, acestea fiind accesibile si previzibile Partilor. 

6. Părţile declară in mod expres că nu sunt în stare de nevoie şi deţin experienţa şi cunoştinţele necesare pentru 
încheierea prezentului Contract, ale cărui clauze le consideră pe deplin echitabile. Părţile cunosc toate actele 
normative şi normele juridice determinante pentru încheierea Contractului 

Prezentul contract s-a incheiat azi ...................... in doua exemplare, cate unul la fiecare parte.  

Toate contractele incheiate anterior si intelegerile verbale prealabile isi pierd valabilitatea de la data semnarii 
prezentului contract. 
       

Prestator                                    Beneficiar 
VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE S.R.L.   
Nicolae Suciu-Gyorfi     

  



→ *Velcont Prelucrari Date Contabile srl nu este membru al C.E.C.A.R. 
→ ** sub plafonul de cifra de afaceri stabilit de Ministerul Finantelor raspunderea evidentei contabile 

revine administratorului societatii, insa, cel ce conduce efectiv contabilitatea va fi direct raspunzător 
pentru nerespectarea reglementarilor contabile. 


