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CONTRACT DE PRESTARE SERVICI DE incREDEnERADINERIES TRAȚIA. LACURI
PARCL AREAagrarData: 07-07-2020N: 1085LY PARE v

TARE IN,Incheiat de cate sine a ilOTou DIA
DIGISIGN S.A. societate comerciala cu sediul in str. Virgi Madgearu nr. 2-6, sector 1, Bucuresti, tel: 031.620.2000, fax: 031.620.2080, e
mail officeEdigisign.ro inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J10/8069/2005, Cod Unic
de Inregistrare 17544945 cu atribut fiscal RO, cont bancar RO54 BTRL 0480 1202 W366 210% deschis la Banca Transilvania - sucursala
Chibrit. În calitate de prestator de servicii de incredere calificate conform Ordinului MCSI nr. 833/22.08 2017, reprezentata de
domnul Catalin Cuturela, General Manager, n calitate de PRESTATOR, si
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1. Obiectul Contractului
11 Prestarea de catre DIGISIGN a unuia sau a mai multor servici de incredere calificate, descrise mai jos, solicitate de catre Beneficiar,
precum şi emiterea certificatului calificat și remiterealaccesul la dispozitivul criptografic calificat pe care se afla stocat certificatul aferent
serviciului solicitat

* semnatura electronica calificata pentru reprezentantul desemnat
* marca temporala calificata
* sigiliu electronic calificat

1.2 Serviciul de marcare temporala calificata este limitat a oferta Prestatorului de la momentul incheierii prezentului contract Extinderea
numarului de marci ternporale calificate, se va realiza printr-o comanda ferma din partea Beneficiarului.
1.3 Suplimentar fata de serviciul de incredere calificat contractat, DIGISIGN pune la dispozitia Beneficiarului, cu titlu gratuit, aplicatiile
Software pentru verificarea si validarea certificatelor emise i a semnaturilor create cu acestea.

2. Durata
AD Corrince sa isi produca efectele ia semnarea li de catreParsi ramane în vigoare pana la dta i care expira utimul carficat

aliat misde catre DIGISIGN în teiul sau, ca urmare a uni comenzi  Benefcirului

3. Titularul certificatului
“Titularul certificatului este persoana fizica n numele careia se va emite certificatul digital calificat in baza prezentului contract, cu
urmatoarele date de identificare:

iure: RAMA

[prenume IDRA.

[trai indra.gramagalpab.ro
[orsanizate” MINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

|Departament".
[uncter:
“Date optionale
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Completarea datelor opționale atrage după sine dovedirea legăturii dintre persoana fizică i persoana juridică prin actejustficatoare (spre
exemplu, adeverinta emisa de persoana juridica).

4 Valoarea. Termene si modalitati de plata.
4.1 Valoarea Contractului este data de suma tarifelor corespunzatoare tuturor serviciilor de incredere calificate prestate de catre
DIGISIGN pe intreaga durata de valabilitate a Contractului. Tarifele servicii de incredere calificate platite de catre Beneficiar sunt cele
din oferta publica a DIGISIGN,in vigoare la data facturari
4.2 Factura va fi emisa de catre DIGISIGN în lei, folosindu-se cursul de referinta EUR/RON comunicat de Banca Nationala a Romaniei din
Ultima vineri a saptamanii precedente, lar lata se va efectua de catre Beneficia fie prin numeraricard la sediul DIGISIGN, fe prin
virament bancar/numerar in unul din conturile DIGISIGN.

4.3 Plata se va efectua de catre Beneficiar inainte de emiterea de catre DIGISIGN a certificatului calificat aferent serviciului de incredere.
calificat solicitat de catre Beneficiar.
4.4 Beneficiarul poate suplimenta serviciile solicitate initial prin comanda ferma inaintata Prestatorului sicu conditia sa nu inregistreze
lati restante. Comanda ferma se va constitui ca si anexa la prezentul contract, find inaintata semnata si starnpilata Prestatorului de
catre solicitant, pentru fiecare serviciu suplimentar.

5. Obligatiile Prestatorului
5.1 Prestatorul se obliga sa: (a) presteze serviciile solicitate de Beneficiar in conformitate cu obilgatiie asumate prin Codul de Practici si
Proceduri si Politica de Certificare În vigoare; (b) sa respecte prevederile legislatiei europene si nationale in vigoare in legatura cu
serviciul prestat: (c) sa emita certificatele digitale calificate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare dela data identificarii titularilor
certificatelor sia receptionaii setului de documente necesar procesului de emitere, complet si corect. DIGISIGN nu va emite niciun
certificat digital califica fara ca identificare titularului sase realizeze conform Codului de Practici si Proceduri si Politicii de Certificare in

vigoare, ifara ca acesta sa semneze in prealabil Termenii si Conditiile Generale de prestare a serviciului de incredere solicitat.

6. Obligațiile Beneficiarului
6.1 Beneficiar se obliga sa (a) achite valoarea servcilr prestate de DIGISIGN in conformitate cu art. 4 a prezentului contract (6)
comunice date corecte si complete privind identificarea sa sia titularilor certificatelor digitale solicitate; (c) asigure faptul ca titularii
certificatelor digitale solicitate au luat la cunostinta si au inteles Termenii si Conditiile Generale privind prestarea serviciului de incredere

solicitat; (6) asigure utilizarea servcilo de incredere prestate de DIGISIGN doar in conformitate cu prevederile Termenii si Conditiile
Generale si cu prevederile egale in materie
Orice nerespectare de catre Beneficia/Utlizator a obligatiilor prevazute in acest Contract in Termenilor si Conditilor Generale de
prestare a serviciului de incredere solicitat si ale Codului de Practici si Proceduri vafi considerata o incalcare a prezentului Contract

7. Raspunderi contractuale
7.1 Certificatele digitale calificate pentru semnatura electronica pot fi utilizate doar pentru realizarea operatiunilor criptografice precum
autentificare, semnare electronica si marcare temporala si doar de catre titular certificatului. Este interzisa utilizarea certificatului digital
calificat pentru semnatura electronica in alt scopuri decat cele indicatesi permise de DigiSign si este interzisa utilizarea unui certificat
digital calificat expirat, suspendat sau revocat pentru a crea semnaturi electronice si/sau marci ternporale
7.2. Utilizarea servcilr de increderecalificate prestate de catre DigiSign se va realiza doar in conformitate cu instructiunile si ghidurile
care emana de la DigiSign. iar in cazul in care acestea sunt incalcate, DigiSign este exonerat de raspundere pentru prejudiciile rezultate
din tiizarea serviciilor care depasesc restrictiile indicate.
7.3. DigiSign nu este responsabila pentru (a) daunele cauzate de forta majora si/sau cazul fortult (b) de utilizarea necorespunzatoare a
serviciilor de incredere calificate, (c) stocarea de date eronate in bazele de date ale DigiSign si includerea acestora in certificate digitale
emise Utilizatorului in cazu in care Utilizatoruladeclarat ca aceste date sunt corecte, (4) prejudiciile cauzate de furtul sau deteriorarea
dispozitivelor criptografice securizate care stocheaza certificatele digitale, folosirea neautorizata a acestora sau pentru oricefel de
neglijenta a Wtlzatorulu in pastrarea si utilizarea acestora.
7.4. Digisign nu isi asuma raspunderea si nu poate fi obligata la plata de daune pentru prejudicii indirecte, beneficii sau profituri
nerealizae, pierderi financiare, de clienti sau date. In situatia existentei unei astfel de cereri de acoperirea prejudiciului suferit,
raspunderea Digisign este limitata la contravaloarea serviciului prestat/pentru fiecare cerere de acest tip.
7.5. In cazu rezilrii contractului pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale din culpa Beneficiaruui, DigiSign va revoca toate
certificatele active carefac obiectul prezentului Contract
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Incetarea Contractului
8.1 Contractul inceteaza automatsi de plin drept in oricare dintre urmatoarele situatii: (2) la data la care expira, sau a fost revocat ultimul
certificat calificat emis in baza Contractului (b a data

la
care Beneficiarul a refuzat primul certificat calificat emis in baza Contractului c)

la data la care DigiSign isi pierde calitatea de prestator calificat de servicii de incredere; (4) prin acordul partilor; (e) prin denuntare,
82 Partea care solicita incetarea contractului se cbiiga sa notifice cealalta Parte motivul incetarii cu minimum 30 de zile inainte de data la
“are incetarea urmeaza sa isi produca efecte, cu exceptia expirarii sau revocarii tuturor certificatelor digitale calificate emise in baza
acestui contract. Incetarea prezentului contractn areefect asupra obligatiilor deja scadente dintre parti

9. Legea aplicabila. Solutionarea litigiilor
9.1 Contractul este guvernat de legislatia romana si europeana În vigoare, sediul materii: Legea nr. 455/2001 privind semnatura
electronica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HGR nr. 1259/2001 pentru aprobarea Normelor tehnice si metodologice
pentru aplicarea Legii nr. 455/2001, Legea nr. 451/2004 privind marca temporala, cu modificaresi completarile lteriare, Ordinul MCSI
nr. 492/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004, Regulamentul UE nr. 910/2014
Privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna, Noul Cod Civil, aprobat prin
Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificarile si completarile uiterioare, Regulamentul (UE) r. S79/2016 privind protecția datelor cu
caracter personal.
9.2 Ltigiile de orice natura dintre Parti legate de prezentul Contract se vor solutiona pe cale amiabila intr-un interval rezonabil de 30 zile
dela notificare, n caz contrar fiind de competenta instantelor de la sediul DIGISIGN.

9.3 Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal poate fi consultata la adresa
ttps:vwn.digisign.roluploads/Protectie_date.pdt

10. Comunicari
10.1 Orice comunicare dintre Parti, pentru a produce efecte juridice, se va face n mod obligatoriu În scris, dupa cum urmeaza: prin e-
mail, rin posta, curier cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin fax cu confirmare de transmitere.
10.2 Beneficiaru este obligat sa ntiice DigiSign de indata sinu mai tarziu de maximum 48 de ore de la producere, orice modificare a
datelor sale de identificare, facand totodata si proba respectivei modificari
10.3 DigiSign va inmana Ulizatorului certificatul digital calificat stocat pe dispozitivul criptografic securizat si documentele aferente, in

conformitate cu optiunea Utilizatorului exprimata in momentul inaitari cererii catre Digisign.

Prezentul contract a fost intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, amandoua avand aceeasi valoare
Juridica.

Beneficiar
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
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