
 
 
 
 
 

            
  Page 1 of 5  

ALFATRUST CERTIFICATION S.A, Calea Victoriei nr.155, bl D1, tr. 8, et 9, 010073, Sector 1, Bucuresti, Romania 
CF: 16477015, RC: J40/8982/2004, Cap. Soc: 200.000 lei, Banca Transilvania, Cont: RO08BTRLRONCRT0528533501 

Operator de date cu caracter personal cu nr.18195 
 

                         Contract Beneficiar 

 
CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII DE CERTIFICARE 

Nr. __________ din data de _____________ 
 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE: 
 
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 6, cu sediul în București, sector 6,  Str. Șoseaua 
Orhideelor, nr. 2d, telefon 021.413.16.62 şi fax 021.413.17.43, cod fiscal 17314075, cont trezorerie nr. 
RO73TREZ70621G430900XXXX deschis la Trezoreria Sector 6 reprezentată de ............, în calitate de 
Director General, denumită în cele ce urmează BENEFICIAR, 
 

Și 
 
ALFATRUST CERTIFICATION S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 155, 
bloc D1, birouri tip E75 si F76, tronson 8, etaj 7, sector 1, România, J40/8982/2004, CUI: 16477015, cont 
bancar nr. RO08BTRLRONCRT0528533501 deschis la Banca Transilvania și cont nr. RO79 TREZ 7005 069X 
XX01 0771 deschis la A.T.C.P.M.B., reprezentată legal prin Administrator  Dl.  ..........,  în  calitate  de  
Furnizor,  denumită  în  continuare FURNIZORUL, pe de altă parte, 
 
a intervenit prezentul Contract de Furnizare Servicii de Certificare (denumit în continuare “Contractul”), în 
conformitate cu următoarele clauze: 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul prezentului Contract îl reprezintă furnizarea de servicii de certificare în conformitate cu Codul de 
Practici și Proceduri al AlfaTrust Certification S.A și cu prevederile legale - Legea 455/2001 privind 
semnătura electronică și ale Normelor Tehnice și Metodologice pentru aplicarea acestei legi. 
 
III. PREŢUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ 

 

Produs Cantitate 
(buc) 

Preț Unitar 
(Lei fara TVA) 

Valoare Totală 
(Lei cu TVA) 

Pachet semnătură electronică, valabilitate 12 luni 
Pachetul contine: 

- Certificat Digital Calificat cu valabilitate 12 luni 
- Dispozitiv criptografic de tip e-Token  

Aplicatia software pentru criptarea si semnarea documentelor - 
TrustSigner 

3 167,00 lei 596,19 lei 

 
Modalitatea de plata: 

Beneficiarul se obligă să plăteasca prețul către Furnizor, cu ordin de plata, în termen de 30 zile de la 
emiterea facturii fiscale. 
 
IV. CONŢINUTUL CONTRACTULUI  

Datele angajaţilor pentru care se vor emite certificatele digitale calificate (Anexa 1) vor fi stabilite de 
BENEFICIAR. 

https://www.alfasign.ro/wp-content/uploads/2015/05/CodulDePracticiSiProceduriAlfaTrustCertification.pdf
https://www.alfasign.ro/wp-content/uploads/2015/05/CodulDePracticiSiProceduriAlfaTrustCertification.pdf
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Beneficiarul va comunica Furnizorului datele angajaţilor pentru care acesta din urmă va emite certificatele 
digitale calificate, angajații având calitatea de utilizatori ai semnăturii electronice. În vederea emiterii 
certificatelor de semnătură electronică, Beneficiarul se va asigura că pune la dispoziția Utilizatorului 
următoarele: 

1. Termeni și Condiţiile Generale pentru furnizarea serviciilor de certificare; 
2. Codul de Practici şi Proceduri ale Alfatrust Certification S.A disponibil la adresa aici ;  

Asigurându-se în același timp că fiecare Utilizator menționat în Anexa 1 semnează următorul set de 
documente (denumit în continuare “Documente Utilizator”):  

1. Declarația pe proprie răspundere care va fi însoțită de copia actului de identitate a Utilizatorului, 
certificată pentru conformitate de către Utilizator. Prin această declarație Utilizatorul confirmă că 
este de acord cu emiterea certificatului digital pe numele acestuia și că este titularul actului de 
identitate care însoțește declarația; 

2. Termenii şi condiţiile generale pentru furnizarea de servicii de certificare. Prin semnarea acestui 
document Utilizatorul confirmă că a luat la cunoștință modul de utilizare a certificatului digital 
calificat, inclus obligațiile care îi revin în calitate de titular al certificatului; 

3. Procesul-verbal de predare-primire. Acesta va fi semnat fie de către Utilizator, atunci când 
recepția se face direct de către acesta fie de către un reprezentant desemnat expres de către 
Beneficiar. Prin semnarea procesului verbal se certifică recepția certificatelor digitale calificate 
emise în temeiul prezentului contract. 

 
V. DURATA CONTRACTULUI   

1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părţi şi este valabil pe toată 
perioada de valabilitate a Certificatelor Digitale Calificate.  

2. Contractul se prelungeşte automat cu o perioadă egală cu cea iniţială, dacă parţile nu convin altfel. 
 
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 
Obligaţiile FURNIZORULUI 

1. Să furnizeze produse şi servicii de certificare care fac obiectul prezentului contract; 

2. Să elibereze certificatul/e digital/e în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data identificării 
persoanelor fizice în conformitate cu prevederile „Termenilor şi Condiţiilor Generale  privind 
furnizarea de servicii de certificare”; 

3. Să respecte prevederile legislaţiei române în vigoare referitoare la serviciile furnizate. FURNIZORUL nu 
va emite nici un certificat digital calificat, fără semnarea in prealabil a „Documentelor Utilizatorului” şi 
fără identificarea prealabilă a Utilizatorului, în conformitate cu prevederile legale. 
 

Obligaţiile BENEFICIARULUI  

1. Să comunice FURNIZORULUI informaţii referitoare la persoanele fizice, angajate ale BENEFICIARULUI, 
pe numele cărora vor fi emise certificatele digitale calificate; 

https://www.alfasign.ro/wp-content/uploads/2015/05/CodulDePracticiSiProceduriAlfaTrustCertification.pdf


 
 
 
 
 

            
  Page 3 of 5  

ALFATRUST CERTIFICATION S.A, Calea Victoriei nr.155, bl D1, tr. 8, et 9, 010073, Sector 1, Bucuresti, Romania 
CF: 16477015, RC: J40/8982/2004, Cap. Soc: 200.000 lei, Banca Transilvania, Cont: RO08BTRLRONCRT0528533501 

Operator de date cu caracter personal cu nr.18195 
 

                         Contract Beneficiar 

2. Să asigure faptul că persoanele fizice desemnate la pct. III (utilizatori) vor lua la cunoştinţă şi vor 
semna Documentele Utilizatorului; 

3. Să folosească certificatele şi oricare alte servicii furnizate de FURNIZOR numai în concordanţă cu 
prevederile legale şi ale ”Codului de Practici şi Proceduri AlfaTrust Certification ”,  

4. Să achite contravaloarea prestaţiilor conform prevederilor prezentului contract. 
5. Să suporte contravaloarea de înlocuire a token-ului în valoare de 22 de euro, în situația în care tokenul 

este pierdut, distrus sau deteriorat din culpa exclusivă a unuia dintre utilizatorii desemnați de către 
Beneficiar. 

 
VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

FURNIZORUL nu răspunde în nici un fel pentru prejudiciile cauzate de furtul sau deteriorarea suporturilor 
materiale ale certificatelor digitale calificate, folosirea neautorizată a acestora sau pentru orice fel de 
neglijenţă a BENEFICIARULUI în păstrarea şi utilizarea acestora.  

FURNIZORUL nu răspunde pentru daunele produse beneficiarului sau terţilor, daune care decurg din 
utilizarea certificatelor emise de FURNIZOR către beneficiar şi utlizatorii desemnaţi. 
 
În caz de neexecutare sau de executare necorespunzătoare a oricăreia din obligaţiile contractuale 
asumate, partea prejudiciată va putea solicita părţii în culpă, plata de daune-interese, la valoarea 
prejudiciului creat şi dovedit. 
 
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Prezentul contract încetează, de drept, la sfărşitul perioadei contractuale, prin acordul părţilor, denunţare 
sau revocarea tuturor certificatelor digitale emise în baza prezentului contract. Partea care invocă 
încetarea contractului  are obligația de a notifica în scris celeilalte parți cauza de încetare cu minimum 30 
zile  înainte ca aceasta să se producă, cu excepţia revocării tuturor certificatelor unde termenul de 
notificare va fi de 24 de ore de la data revocării ultimului certificat digital. Încetarea contractului nu va 
avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi. 

 
VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

Litigiile de orice fel decurgând din derularea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă sau în 
caz contrar de către instanţelor judecătoreşti competente. 

IX. COMUNICĂRI 

Comunicarea între părţi se face numai în scris, documentele vor fi înregistrate atât în momentul 
transmiterii, cât şi în momentul primirii. Comunicarea dintre părţi se poate face şi prin telefon/fax sau e-
mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării, la adresele din contract. 

 
X. COMUNICĂRI COMERCIALE 

ALFATRUST CERTIFICATION poate transmite BENEFICIARULUI comunicări legislative, materiale 
promoţionale, oferte comerciale sau orice alte informaţii relevante privind produsele şi serviciile sale, la 
adresa de e-mail menționată în preambul, în măsura în care acesta din urmă își exprimă acordul în acest 
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sens. În lipsa unei acțiuni manifestării unei opțiuni din partea dumneavoastră, Furnizorul va considera că 
nu doriți comunicări comerciale. 

BENEFICIARUL îşi exprimă acordul prin bifarea uneia dintre căsuțele de mai jos: 
 DA, doresc să primesc comunicări comerciale; 
 NU doresc să primesc comunicări comerciale. 
 
XI. PREVEDERI FINALE  

1. FURNIZORUL va transmite către BENEFICIAR certificatul digital calificat şi un exemplar din documentele 
semnate şi ştampilate împreună cu factura aferentă  la adresa menționată de acesta.  

2. Fac parte integrantă din prezentul contract următoarele documente: 
a. Codul de Practici şi Proceduri ale Alfatrust Certification S.A disponibil la adresa aici ;  
b. Declarația pe proprie răspundere împreună cu copia actului de identitate a fiecărui Utilizator; 
c. Termeni şi condiţii generale pentru furnizarea de servicii de certificare semnată de către fiecare 

Utilizator. 
 
Prezentul contract s-a întocmit şi semnat, astăzi _____________________, în 2 (două) exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte contractantă, toate având aceeaşi valoare juridică. 
 
 
              BENEFICIAR,                       FURNIZOR, 
 
                D.G.P.L. S6                                                                                                  ALFATRUST CERTIFICATION 
            Director General                                                                                                    Administrator 
                  

 
 
 
 
                    Vizat CFP 
 
 
 
                       Vizat 
Biroul Avize de Legalitate și Contencios 
 
 
              Director Executiv 
           
 
       Verificat Șef S.F.C.A.P.P. 
                  
 
 
                    Întocmit 
                 
 
 

https://www.alfasign.ro/wp-content/uploads/2015/05/CodulDePracticiSiProceduriAlfaTrustCertification.pdf
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ANEXA 1 
LA CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII DE CERTIFICARE 

Nr. __________ din data de _____________ 
 
 
Datele utilizatorilor pentru care se vor emite certificatele digitale calificate sunt: 
 

Nr. 
crt 

Nume si Prenume Email 

1  achizitii@politia6.ro 
2  achizitii@politia6.ro 
3  achizitii@politia6.ro 

 
 
 
 
 
BENEFICIAR,       FURNIZOR, 
 
D.G.P.L. S6                                                                                  ALFATRUST CERTIFICATION 
Director General                                                                                    Administrator 
 


