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Contract  de servicii 
    nr.__________ data_________  

 
 
 
 
1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a 
Hotărârii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziție publice/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, 
    între 
   ORAȘUL BREAZA, cu sediul în Breaza, str. Republicii, nr.82 B, telefon 0244/340.508, fax: 
0244/340.428,  cod fiscal nr. 2845486, titulara a contului nr._________________________________, 
deschis la Trezoreria Câmpina, reprezentată prin  Primar Gheorghe Richea  în calitate de achizitor, pe de o 
parte  
și  
   SC ___________________ SRL, adresa _______, str.__________, nr. ______, jud. __________, 
telefon__________________, număr de înmatriculare _________, cod de identificare fiscală __________, 
cont ____________________________deschis la Trezoreria __________, reprezentată prin dl./dna. 
_________________________, Administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte.  
 
2. Definitii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  
b. achizitor si  prestator  - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. prețul contractului – prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 
d. servicii – activități a căror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 
f. forța majoră -  un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, 
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, 
inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea 
celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligațiilor uneia din părți; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. 
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Clauze obligatorii 

 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 Prestatorul se obligă să presteze Serviciile de întreținere și reparație pentru echipamentele 

informatice din dotarea Primăriei Orașului Breaza, cod CPV 50323000-5 - Servicii de reparare și de 
întreținere a perifericelor informatice, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile 
asumate prin prezentul contract. 

4.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  
 

5. Preţul contractului 
5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor sub 

formă de abonament lunar este de  _______________lei/lună fără TVA, conform ofertei financiare postate 
în Seap, anexă la contract. 

Plata serviciilor se face sub forma unui abonament lunar, cu valoare fixă,  în care sunt incluse 
următoarele servicii de reparare și întreținere a perifericelor informatice pentru echipamente de tip: 

1. stații de lucru / computer, PC-uri; laptop/notebook;  
2. sisteme de printare multifunctionale / imprimante laser / imprimante inkjet, cu exceptia 

echipamentelor Konica Minolta; 
3. sisteme tip scanner;  
4. echipamente/componente de comunicații date informatice și networking date-voce, proiectoare; 
5. repunere în exploatare a echipamentelor scoase temporar din uz în urma intervențiilor de service;  
6. depanare instalare/setare software pentru toate tipurile de aplicații ce sunt instalate pe stațiile de 

lucru ale angajaților Primăriei Orașului Breaza, conform procedurilor de instalare/setare software 
puse la dispoziție de către acesta; 

7. consultanță și acordarea de asistență software/tehnică pe durata de lucru a Primăriei Orașului 
Breaza, la cerere, pentru utilizatorii sistemelor informatice pentru angajații Autorității Contractante 
(Primăria Orașului Breaza);  

8. stabilirea și marcarea sistemelor informatice ce urmează a fi preluate în regim de service; 
9. perfecționarea continuă a sistemului informatic în conformitate cu strategia Primăriei Orașului 

Breaza.  

Prețul contractului este ferm și neajustabil, exprimat în lei, pe întreaga perioadă de derulare a 
contractului. Prestatorul este ________________ de TVA. 
 

6. Durata contractului 
6.1 Durata contractului de service este de 12 luni și presupune achiziția de servicii de întreținere și 

reparație a echipamentelor IT ieșite din garanție la data încheierii contractului, dar și a celor cărora pe 
parcursul contractului le va expira perioada de garanție.  

 
7. Documentele contractului 
7.1  Documentele contractului sunt: 
  - caiet de sarcini,  
             - oferta acceptată din catalogul electronic de produse/servicii/lucrări publicată în SEAP. 

 
8.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
8.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele impuse de 

legislația în domeniu. 
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8.2  Prestatorul are obligația de a remedia sau desfășura lucrări de întreținere și reparații la nivelul 
de calitate impus prin caietul de sarcini, normele și reglementările legale în vigoare.  

8.3 Prestatorul este singurul răspunzător pentru pagubele cauzate unor terțe persoane, pentru 
neexecutarea sau executarea improprie a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.    

8.4. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

8.5. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, uneltele de lucru şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în prezentul contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract.   

8.6  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea  serviciilor în  conformitate cu termenele 
aferente fiecărei activități. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  

8.7. Prestatorul va suporta cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate la sediul 
autorității contractante, precum și transportul, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor preluate 
pentru reparații la sediul propriu. 

8.8. Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie 
referitoare la prezentul contract drept private şi confidenţiale, după caz, nu va publica sau divulga niciun 
element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergenţe cu 
privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va 
aparţine achizitorului. 

8.9. Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără 
aprobarea prealabilă a achizitorului  şi de a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu 
obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului contract.  
 

9.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
            9.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze, serviciile prestate în termenul convenit. 

9.2 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini. 

9.3 Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termen de 60 de zile de la depunerea 
facturii la sediul achizitorului.   

9.4 Fiecare prestare de serviciu va putea fi facturată numai dacă este confirmată de beneficiar. În 
acest sens la fiecare factură  se va anexa un proces verbal de revizie/intervenție a serviciilor semnat de 
beneficiar și prestator. Lipsa precesului verbal de revizie/intervenție confirmat de beneficiar atrage 
respingerea facturii la plată.  
             

10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% din preţul contractului/zi de intarziere. 

10.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,01%/zi de întârziere  din plata neefectuată. 

10.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de 
daune-interese. 

10.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor.  În acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită până 
la data denunţării unilaterale a contractului. 
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10.5 Achizitorul nu va achita penalități în cazul în care face uz de dreptul său de a nu achiziționa 
întreaga cantitate de servicii estimată.  

 
11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
11.1  Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promtitudinea cuvenite angajamentului asumat . 
11.2  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor de întreținere și reparație a 

echipamentelor informatice din cadrul primăriei, precum și de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor 
de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
            11.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenele stabilite, acesta 
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
 

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
12. (1 ) Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 

care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului. 
                   (2) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului. 
12.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul 
convenit de parţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care:  
a. orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 
b. alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului 

de către prestator, 
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 
acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  

12.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta 
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional. 

12.4 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  
 

13. Ajustarea preţului contractului 
13.1  Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor sunt cele de la pct. 5.1. 
13.2  Prețul contractului  nu se actualizează. 
 
14. Amendamente  
14.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 

15. Subcontractanţi 
15.1 Prestatorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia 

contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
15.2 (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate 

cu subcontractanţii desemnaţi. 
        (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate 

cu aceştia se constituie in anexe la contract. 
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15.3 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
                    (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
                    (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 

15.4  Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată 
achizitorului. 
 

16. Forţa majoră 
16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
16.2- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
16.3 - 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. 
16.4 - 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. 

16.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 30 zile, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 

17. Soluţionarea litigiilor 
17.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face 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 legatură cu 
îndeplinirea contractului. 

17.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze, de către instanţele judecatoreşti competente.  
 

18. Limba care guvernează contractul 
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 
19. Comunicări 
19.1 - (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. 
19.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
20. Rezilierea contractului 
20.1 – Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul 

părții lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare și de a pretinde plata de daune - interese. 
20.2 – Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare în cel mult 30 

de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care 
conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară 
interesului public. 
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20.3 – Achizitorul are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o modificare scrisă adresată 
executantului, fără nici o compensație, dacă acesta dă faliment sau este insolvabil, cu condiția ca această 
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. 

20.4 – În cazul prevăzut la clauza 20.2 și 20.3 executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 

 
21. Legea aplicabilă contractului 
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
21.2 - Părţile au înţeles să încheie azi ______________ prezentul contract în 2 exemplare, originale 

și identice, câte unul pentru fiecare parte contractantă și conține  6 pagini.  
 
  

 
Achizitor,                      Prestator, 

 
    ORAȘ  BREAZA                 ADMINISTRATOR, 
          PRIMAR,               SC ______________ SRL 
     Gheorghe Richea                                                            
            
Contrasemnează: 
 
SECRETAR ORAȘ, 
Maria Cătălina  Goran 
 
CONSILIER JURIDIC, 
Ruxandra Tudor 
 
ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, 
Elena Sichim 
 
ȘEF SERVICIU PFI - API, 
Daniela Bunghez 
 
CONSILIER PFI-API, 
Ramona Marin                                

                 
 


