
1. Părţile contractante

CONTRACT DE SERVICII 
NR. 17/07.06.2021 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, cu sediul în Bucureşti, Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, cod fiscal 
4602068, reprezentată legal prin Director General, Dumitra Matei, în calitate de ACHIZITOR 
şi 
SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Grivitei nr.150, se. 1, ap. 2, 
sector 1, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6562/1992, avand CU I 1556587 si cont nr. 
RO13TREZ7005069XXX011862, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentata prin Bogdan Marius 
Ionica, în calitate de ADMINISTRATOR , in calitate de PRESTATOR, 

2. Definiţii
2.1 .. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. Achizitor şi Prestator- părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - aplicaţii software, licenţe, kituri de instalare şi orice alte bunuri pe care Prestatorul are obligaţia de a

le furniza conform contractului;
e. servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;
f. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, 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 enunţiativă. Nu este
considerat forţă 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;

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile
h. Proces - verbal - documentul întocmit de Prestator/Achizitor, redactat în două exemplare, ambele semnate de

către reprezentanţii părţilor, în care sunt consemnate tipul, cantitatea şi calitatea produselor şi serviciilor
furnizare, respectiv prestate de către Prestator;

i. Pierdere înseamnă orice pierdere sau daună suferită de către Achizitor, ivită, cauzată prin orice neglijenţă,
nerespectarea sarcinilor sau alte acţiuni nejuste sau omisiune (inclusiv orice acţiune nejustă intenţionată sau
omisiune sau/şi orice încălcare, totuşi fundamentală, a oricărui termen expres sau implicat al acestui contract),
de către Prestator, angajaţii săi, agenţii sau subcontractorii pe parcursul executării obligaţiilor sale potrivit acestui
contract;

j. Durata contractului are înţelesul prevăzut la art. 5.1.

3. Interpretare
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa acolo 
unde acest lucru este permis de context. 
3.2. - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 



3.3. - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract . 

4. Obiectul contractului
4.1. - Obiectul contractului este reprezentat de achiziţia de servicii de mentenanţă pentru programul financiar
contabil, salarizare şi resurse-umane utilizat de A.D.P. Sector 1.

5. Preţul contractului şi modalităţi de plată
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către achizitor, este de 33,600.00 lei, la
care se adaugă TVA 6.384 lei, rezultând suma de 39.984,00 lei.
5.2. Preţul contractului este ferm în lei şi nu poate fi modificat la încheierea contractului de achiziţie şi nici ulterior pe
toată durata de derulare a contractului.
5.3. Plata se va face prin ordin de plată emis de către achizitor, în termen de 30 zile calculate conform art. 6 din
Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de
bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.
5.4. Termenul prevăzut la art. 5.3 va fi decalat în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 4 din
Ordinul nr. 1792/2002 sau în cazul în care apar dispoziţii legale care modifică perioada de plată pentru instituţiile
publice.
5.5. Factura va conţine, în mod obligatoriu, elementele precizate în ultimele modificări ale legislaţiei fiscale.
5.6. Plata se consideră efectuată la data confirmării debitării contului achizitorului de către trezorerie.
5. 7. Efectuarea plăţii este condiţionată de anexarea la factura fiscală a procesului/proceselor - verbal/e de recepţie
cantitativă şi a procesului/proceselor - verbal/e de recepţie calitativă.

6. Durata contractului

Prezentul contract de prestari servicii poate înceta de drept în următoarele condiţii:

- La data îndeplinirii integrale a obligaţiilor în sarcina părţilor, respectiv data prestării

serviciilor solicitate, dar nu mai târziu de data 31.08.2021

- Oricând înainte de împlinirea perioadei de valabilitate a contractului, în sensul în care acesta

va produce efecte între părti

7. Documentele contractului
7 .1. Documentele contractului sunt:

- Anexa 2 - Caietul de sarcini;
- Anexa 3 - Propunerea tehnică şi financiară;

8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1. - Prestatorul se obligă sa realizeze obiectul prevăzut la art. 4.1, în termenele stabilite de achizitor, cu
respectarea cerinţelor din caietul de sarcini şi specificaţiile din ofertă şi cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat. Activităţile întreprinse trebuie obligatoriu menţionate într-un proces-verbal de recepţie a
serviciilor ce va cuprinde inclusiv garanţia acordată serviciilor, reparaţiilor şi materialelor folosite în procesul de
mentenanţă, dacă este cazul.
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8.2. Prestatorul se obligă să respecte toate clauzele contractuale. 
8.3. Prestatorul va asigura şi va respecta confidenţialitatea activităţilor Achizitorului, precum şi a tuturor datelor 
Achizitorului cu care va intra în contact pe durata derulării contractului. 
8.4. Prestatorul se obligă să asigure toate resursele umane şi materiale necesare pentru realizarea obiectului 
contractului, astfel cum a fost prevăzut la art. 4.1. 

8.5. Prestatorul se obligă să respecte termenele şi condiţiile prevăzute în caietul de sarcini. 
8.6. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru eventualele daune produse, exclusiv din culpa Prestatorului, 
echipamentelor, produselor software, aplicaţiilor şi altor dotări din sediul Achizitorului. 

9. Obligaţiile principale ale achizitorului

9.1.-Achizitorul se obligă să respecte clauzele contractuale. 
9.2 -Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile aferente în condiţiile prevăzute la art. 13. 
9.3 -Achizitorul se obligă să plătească preţul prevăzut la art. 5.1 în termenul prevăzut la art. 5.3. din contract. 
9.4. Achizitorul se obligă să furnizeze în timp util toate informaţiile necesare executării corespunzătoare a obligaţiilor 
contractuale. 
9.5. Achizitorul are obligaţia să asigure acces liber personalului Prestatorului în locaţia sa, în vederea îndeplinirii de 
către acesta a obligaţiilor ce-i revin, potrivit specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini. 

10. Sancţiuni pentru neÎndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract în 
termenele stabilite, achizitorul are dreptul de a aplica penalităţi de O, 1 % din valoarea contractului, pentru fiecare zi de 
întârziere, calculată de la data scadenţei şi până la îndeplinirea integrală a obligaţiei, inclusiv. 
10.2 În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 5.3, 
Prestatorul are dreptul de a aplica penalităţi de O, 1 % din valoarea facturilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, 
până la încasarea efectivă a sumei, inclusiv. 

12. Prestarea serviciilor şi documente

12.1. Prestatorul va asigura serviciile de instalare şi configurare în afara orelor de program standard ale A.D.P. 
Sector 1, în măsura în care acest lucru este posibil. 
12.3. Prestatorul va asigura servicii de mentenanţă şi suport pentru programul financiar-contabil, salarizare şi 
resurse-umane pe toată durata desfăşurării contractului urmând a fi asigurate: 

- suport telefonic şi on-site cu privire la modul de funcţionare a programului;
- asistenta tehnica on-site în regim 24x7 pentru solutiile implementate în baza corecturilor efectuate;
- consultanţă pentru personalul achizitorului cu privire la modul de utilizare al programului;
- monitorizare de la distanţă a soluţiilor software instalate şi configurate (identificarea şi monitorizarea

funcţionării) urmate de aplicarea în mod proactiv, după informarea achizitorului, a diverselor măsuri corective
pentru asigurarea continuării funcţionării la parametrii optimi);

- reinstalare/reconfigurare on-site, necesară pe parcursul operării soluţiilor implementate pentru menţinerea
nivelului de consistenţă la nivel de software (ca versiuni, patch-level , update-level, configurări):
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- reinstalări de produse software comerciale şi dezvoltate în cazul instalării unor versiuni în centrul

principal/local care impun reinstalarea acestora;
- aplicarea update-urilor şi patch-urilor produselor software utilizate.

Pentru fiecare modificare efectuată în centrele afectate se va face o testare funcţională completă a soluţiei, care 
se va încheia cu un raport de testare. 

12.4. Prestatorul va asigura instruirea administratorilor care vor fi responsabili de instalare, configurare, upgrade si 
management zilnic al programului. Tematica va acoperi arhitectura, configuratia si managementul operational si va 
avea cel putin urmatorul continut: 

• Prezentare generala;
• Arhitectura (componente fundamentale, procese);
• Control si monitorizare;
• Instalare initiala;
• Configurare pentru funcţionare;
• Operatii si utilitare specifice;
• Depanare.

12.5. Prestatorul are obligaţia de a aplica cele mai bune practici privind politicile de securitate, respectiv: 
• Realizarea si respectarea securitatii informationale conform cu politicile in domeniu;
• Protejarea bazei de date cu caracter confidential;
• Obtinerea integritatii datelor cetăţenilor;
• Garantarea securitatii si confidentialitatii informatiilor detinute.

12.6. Prestatorul va transmite Achizitorului următoarele documente: 
a) factura fiscală;
b) procesele verbale de recepţie a serviciilor.

13. Recepţie, inspecţii şi teste

13.1. Recepţia serviciilor se va face în locaţia unde se va executa mentenanţa programului, în prezenţa comisiei de 
recepţie a achizitorului şi a personalului de specialitate pus la dispoziţie de prestator şi se va consemna în 
procesul verbal de recepţie a serviciilor. 

13.2. Recepţia serviciilor va consta în: 

a) verificarea configuraţiei produsului utilizat, în conformitate cu cerinţele tehnice şi funcţionale (Anexa 2) şi
specificaţiile din ofertă (Anexa 3);

b) testarea şi verificarea condiţiilor tehnice specificate;

c) configurarea produselor software instalate;

d) verificarea funcţionării corespunzătoare a produselor software;

e) predarea raportului de instalare de către Prestator;

D încheierea procesului verbal de recepţie calitativă, semnat de ambele părţi. 

13.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi testa produsul în prezenţa personalului de specialitate pus la 
dispoziţie de Prestator, fără ca acestea să antreneze cheltuieli suplimentare pentru achizitor. 

13.4. Constatarea în timpul recepţiei a unor deficienţe în funcţionarea programului sau neconcordanţe între 
caracteristicile tehnice şi funcţionale din caietul de sarcini şi serviciile prestate, atrage după sine obligativitatea 
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Prestatorului de remediere a acestora, astfel cum s-a consemnat în caietul de sarcini, caz în care se va semna 
un nou proces verbal de recepţie calitativă. 

14. Drepturi de proprietate intelectuală
14.1. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:

a) 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 legătură cu echipamentele achiziţionate;
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente unor drepturi de proprietate intelectuală
pe care, din culpa Prestatorului, orice terţ ar pretinde că ACHIZITORUL le-a încălcat

14.2. Odată cu acceptanţa produselor, consemnată în procesul - verbal de recepţie calitativă, Prestatorul va 
transfera Achizitorului dreptul de proprietate intelectuală exclusivă asupra aplicaţiilor livrate. 

15. Subcontractanţi
15.1. Prestatorul are obligatia, în cazul în care parti din contract le subcontracteaza, de a încheia contracte cu
subcontractanti desemnati, în aceleasi conditii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
15.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu
subcontractanti desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele încheiate cu acestia se
constituie în anexe la contract. 
15.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul în care indeplineste contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul în care isi indeplineste partea sa
din contract. 

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi îndeplinesc
partea lor din contract. 
15.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a îndeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului. 

16. Întânieri În Îndeplinirea contractului
16.1 - Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul în perioada/perioadele stabilite.
16.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul nu respectă termenele de prestare a serviciilor din vina
sa exclusiva, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor respective
se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
16.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în
îndeplinirea contractului din vina exclusiva a Prestatorului, dupa caz, dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
acestuia.

17. Cesiunea
17.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina,
în prealabila, acordul scris al achizitorului.
17.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate
prin contract.
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18. Farta majoră
18.1 - Forţa majoră este avizată de Camera de Comerţ şi Industrie competentă. 
18.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile 
ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
18.4 - 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. 
18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 
acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
18.6 - 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 drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată 
pretinde celeilalte daune-interese. 

19. Soluţionarea litigiilor
19.1 - Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
19.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod 
amiabil o divergenţă contractuală, litigiul se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul 
achizitorului. 

20. Limba care guvernează contractul
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

21. Comunicări

21.1 - (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 primirii.
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii
comunicării.

22. Legea aplicabilă contractului
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

23. Dispoziţii finale
23.1.Modificarea clauzelor contractuale se poate face numai cu acordul părţilor prin acte adiţionale semnate de 
reprezentanţii părţilor contractante. 
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Prezentul contract conţine 7 pagini, la care se adaugă documentele contractului, astfel cum sunt 
prevăzute la art. 7 şi a fost încheiat astăzi 07.06.2021 în două exemplare cu valoare juridică egală, din care unul 
pentru Achizitor şi unul pentru Prestator, 

PRESTATOR 
SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA S.A. 

Bogdan Marius Ionica 

Notă: Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a completa clauzele prezentului contract cu cerinţele 
Documentaţiei de atribuire şi specificaţiile din oferta prestatorului. 
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