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Contract de prestări servicii  
Nr._______din___________ 

 
 
 
 

1. Preambul 
 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de achiziţie 
publică de servicii,  

Între: 
1.1. MUNICIPIUL ONEŞTI, persoană juridică de drept public, conform art. 21 din Legea nr. 

215/2001, Republicată, denumită autoritate contractantă, având sediul în B-dul Oituz, nr. 17, telefon/fax 
0234.324243/ 0234.313911, cod fiscal 4353250, cont TREZORERIA ONEŞTI nr. 
RO23TREZ06224700271XXXXX, reprezentat legal prin PRIMAR – ING. NICOLAE GNATIUC, în 
calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 
şi 
1.2 – .......................................... denumit operator economic    adresă ............................................. telefon/fax 
................................. număr de înmatriculare  ..................................  cod fiscal ...........................  cont (trezorerie, 
banca)  ......................................................................... reprezentat prin .....................................  funcţia 
.......................în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
 

2. Definiţii 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de vointă al celor două părti încheiat între o autoritate 
contractantă, în calitate de beneficiar, si un prestator de servicii, în calitate de prestator; de asemenea, contract 
inseamna si actele aditionale, daca este cazul, acolo unde – in cuprinsul prezentului contract – nu s-a mentionat 
altfel. 
b) achizitor si prestator - părtile contractante, astfel cum sunt acestea denumite si identificate în prezentul 
contract; 
c) valoarea contractului - pretul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală si corespunzătoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activităti a căror prestare face obiectul contractului; 
e) vicii – aparente: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate de o persoana diligenta, fara a fi 
nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza; 
- ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau care rezulta in 
urma unei utlizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrarii in cauza. 
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini si în 
propunerea tehnică; 
g) durata contractului –intervalul de timp in care prezenta conventie opereaza valabil intre parti, potrivit legii, 
ofertei si documentatiei procedurii de achizitie, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea 
conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele pretentii 
fondate pe clauze ale sale; 
Durata contractului este egala sau mai mare decat durata de executie. Durata contractului este egala cu durata de 
executie, daca aceasta din urma este neintrerupta. Durata contractului este mai mare decat durata de executie 
daca aceasta din urma se intrerupe, din orice motiv, caz in care durata contractului cuprinde si intervalele de 
timp in care executia este sistata sau extinsa. Durata de executie nu poate depasi ca termen limita termenul la 
care expira durata contractului. 
h) durata/ termen de executie –durata de executie a operatiunilor pe care le presupune indeplinirea contractului, 
astfel cum este aceasta prezentata in oferta si in contract, incluzand operatiunile preliminare si finale previzibile 
si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu data incheierii contractului sau, dupa caz, a 
primirii ordinului de incepere a prestatiilor sau data specificata in acesta . Durata de executie este mai mica sau 
egala cu durata contractului. 
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i) documentatie de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de 
achizitie publică si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentatia 
descriptivă; 
j)garantia de bună executie - garantia care se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de 
îndeplinirea cantitativă, calitativă si în perioada convenită a contractului; 
k) forta majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi prevăzut 
la momentul încheierii contractului si care face imposibilă executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; 
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, 
restrictii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enuntiativă. Nu este 
considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, 
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din părti; 
l) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile; 
n) ordin administrativ - orice instructiune sau dispozitie emisă de achizitor - beneficiar către prestator privind 
prestarea serviciilor; 
m) conflict de interese - înseamnă orice eveniment influentând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie 
profesională obiectivă si impartială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate 
intereselor achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile 
contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restrictii 
sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanti, salariati si experti actionând sub autoritatea si controlul 
prestatorului; 
n) penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de către una din 
părtile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligatiilor 
din contract; 
o) act aditional - document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului de prestări servicii in 
conditiile legii 
 

3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi vice versa, 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 in mod 
diferit în cuprinsul prezentului contract. 
 
Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1 - Obiectul prezentului contract constă în asigurarea următoarelor servicii specializate de reparaţii 

şi întreţinere Rețea locală de calculatoare a Primăriei Municipiului Oneşti,  
Repararea şi întreţinerea echipamentului de reţea de date. 

1. Întreținere  Reţea locală de calculatoare; 
2. Administrarea/Întreținere Servere de reţea; 
3. Administrare echipamente active și pasive; 
4. Întreținere şi reparații de specialitate; 
5. Asistenţă tehnică şi suport tehnic de specialitate. 

4.2 – Detalierea operaţiunilor de reparaţii şi întreţinere este specificată în Anexa nr.1 la prezentul 
contract; 

 
 
 

5. Preţul contractului 
 5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului este de … lei/lună x12 luni = … lei fără TVA, la 
care se adaugă … lei, valoare TVA, conform ofertei financiare primite, pentru toate operaţiunile de 
reparaţii şi întreţinere, pâna la finele anului 2017. 
5.2 – Plata se va efectua în Lei, pe baza facturii emise de prestatorul serviciilor, confirmată și avizată 
la plată de către achizitor. 
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6. Durata contractului 
 6.1 - Durata prezentului contract este de 12 luni calendaristice, respectiv, din ....… până la …..... , sub 
forma unui abonament lunar. 
 
 

7. Executarea contractului 
7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data comunicării 

ordinului de începere a prestării serviciilor. 
 

8. Documentele contractului 
Documentele contractului sunt: 
a .documentatia de atribuire 
b.documentele de eligibilitate,  propunerea tehnică ale ofertantului............; 
c. propunerea financiară a ofertantului ..............; 
d. garanţia de bună execuţie; in cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din 
facturile partiale, documentul care atesta constituirea garantiei de buna executie sau, dupa caz, reprezinta 
garantia insasi, se anexeaza la contract. 
i. angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul; 
j. acordul de asociere, dacă este cazul. 
k. lista subcontractanţilor şi contractele încheiate cu aceştia(daca este cazul) ; 
 
 

9. Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile contractate la standardele şi/sau performanţele impuse prin 
documentaţia tehnică a fiecărui echipament, asigurând la sediul său condiţiile tehnice specifice operaţiunilor 
pentru revizie şi recondiționări de specialitate în timp ce activitatea de diagnosticare, întreţinerea curentă şi 
intervenţiile specifice se vor executa la sediul achizitorului 
9.2 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
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 
legatură cu produsele achiziţionate, şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu 
excepţia situaţiei în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor. 
8.4. – Alte obligaţii: 
 - Prestatorul se obligă să asigure o garanţie de minim 45 de zile pentru toate intervenţiile efectuate şi 
piesele de schimb montate;  
 - Prestatorul se obligă să asigure instruirea utilizatorului şi suportul tehnic necesar atunci când apar 
modificări justificate ale configuraţiilor iniţiale ca urmare a intervenţiilor efectuate; 
 
 

10. Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1 –  Plata serviciilor de reparatii si intretinere se va face din contul beneficiarului deschis la Trezoreria 

Operativa a Municipiului Onesti, in baza facturii emise de catre prestator, 
10.2 Sa achite contravaloarea prestatiilor executate de catre prestator, in baza facturilor emise de catre acesta din 

urma, in termen de 30 zile de la data primirii facturii. Prestatorul va emite factura in termenul prevazut de Codul 
fiscal, de la data la care se intocmesc si semneaza documentele care atesta legal executarea prestatiilor pentru care se 
emite factura..Prezentarea cu date eronate a facturilor spre decontare face sa nu curga termenul de plata, daca 
beneficiarul sesizeaza prestatorul despre neregulile constatate si returneaza facturile in original prestatorului, in 
interiorul termenului de plata. Un nou temen de plata va cuge de la prezentarea facturilor de catre prestator cu 
date corecte, potrivit legii si contractului. 

10.3.- Alte obligaţii: 
 - Achizitorul se obligă : 
  a) să asigure condiţiile tehnice necesare corectei funcţionării a echipamentelor; 
  b) în raporturile directe ale ACHIZITORULUI cu  PRESTATORUL, solicitările utilizatorilor 
sunt gestionate prin personalul de specialitate IT&C alocat; 
  c) să nu execute intervenţii neautorizate asupra echipamentelor; 
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  j) să asigure accesul şi condiţiile necesare pentru efectuarea cu promptitudine a intervenţiilor 
impuse de defecţiunile constatate; 
10.4. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute, 

convenită, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de 
plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va 
relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
 
10`. Suportul tehnic 
10`.1 - Suportul tehnic va fi acordat numai de către PRESTATOR sau de către angajaţii şi/sau agenţii 
autorizaţi de acesta. 
10`.2 – Obiectul suportului tehnic îl reprezintă eventualele noi condiţii de operare apărute ca urmare a 
imbunătățirilor, upgradarilor efectuate sau depanării defecţiunilor constatate; 
10`.3 – Suportul tehnic este acordat gratuit, pe durata de valabilitate a contractului, chiar şi atunci când 
este acordat prin telefon sau prin e-mail. 
10`.4 – La finalul fiecărei luni se va întocmi Fişa de Revizie tehnică lunară (Anexa nr.2 la prezentul 
contract), în care se va consemna starea echipamentelor aflate în întreţinere/revizie, confirmată de 
compartimentul de specialitate și lista cu echipamente cu probleme previzibile și măsurile necesare 
(dacă este cazul).  
 

11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă 
cu o cotă procentuală în cuantum de 1% calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lunâ începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenţă, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
12.2.-Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum si pentru executarea 
necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin, partea in culpa 
raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului contract si legii, in 
masura in care partile nu au convenit altfel.  
12.3-Pentru intarzierea la plata a facturilor cu mai mult de 30 de zile fata de termenul prevazut de art.10.4 din 
contract, beneficiarul datoreaza prestatorului o suma, cu titlu de penalitati de intarziere,o suma in cuantum de 1 
%  pe luna sau fractiune de luna din valoarea facturii neonorate in termen, pana la indeplinirea efectiva a 
obligatiilor. 
12.4.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 corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 
 
Clauze specifice 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
13.1 - (1)  Garanţia de bună - execuţie se constituie prin reţineri succesive  din situaţiile de plată înaintate spre 
decontare pe toată durata derulării contractului. 
(2)  Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 (cinci) zile 
lucrătoare de la semnarea contractului, în cuantum de 10%: 
- fie prin deschiderea unui cont la dispoziţia autoritatii contractante. Suma iniţială care se depune de către 
furnizor în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Contractantul are 
obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la Trezoreria Onesti din cadrul Serviciului 
Fiscal Municipal Onesti. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis 
nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea 
contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
furnizorului până la concurenţa sumei de 10%, din valoarea contractului fără TVA; 
- fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de 
asigurări, care devine anexă la contract. 
(3) Prestatorul se obligă să-l numească ca împuternicit pe achizitor, asigurându-i accesul necondiţionat la contul 
constituit conform alin. (2), în condiţiile prezentului contract. 
13.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, 
dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin 
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prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de 
a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
13.3. - Neconstituirea garanţiei de bună execuţie în termenul indicat la Pct.13.1, atrage de la sine rezilierea de 
drept a contractului, fără punere în întârziere sau îndeplinirea unei formalităţi prealabile de către achizitor. 
13.4 - Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bună executie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste 
obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bună executie autoritatea 
contractantă are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizând obligatiile care nu au fost respectate. 
Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor in executarea 
contractului sau in cazul rezilierii acestuia din motive imputabile prestatorului ori in alte cazuri prevazute de 
lege. In cazul in care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei pentru buna 
executie, prestatorul este obligat sa il despagubeasca pe achizitor integral si intocmai.  
13.5 - In cazul in care modalitatea de constituire a garantiei de buna executie este cea a scrisorii de garantie sau 
este prezentata prin ordin de plata in contul achizitorului, durata de valabilitate, respectiv de pastrare la achizitor 
va fi cel putin egala cu cea a perioadei de valabilitate contractului. 
13.6 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data receptiei 
serviciilor, daca in procesul verbal nu sunt inscrise remedieri si/sau completari de nici un fel si riscul existentei 
unor vicii ascunse este minim, la cererea scrisa a prestatorului, daca pana la acea data beneficiarul nu ridica, in 
scris, pretentii asupra acesteia. 
13.7 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 
 

13. Alte resposabilităţi ale prestatorului 
14.1 - (1) - Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de, şi pentru 
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod 
rezonabil din contract.   
14.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu documentatia 
tehnica. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi 
de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
 

14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
15.1 - 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 consideră necesare îndeplinirii contractului. 
 

15. Recepţie şi verificări 
16.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 
16.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din documentaţiile tehnice ale echipamentelor, 
în baza prezentului contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea 
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 
 
 

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
17.1  - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea 
ordinului de începere a contractului. Data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului este 
de 10 zile de la data semnării prezentului contract.  
17.2. - (1) - Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) - În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

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.  
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17. Ajustarea preţului contractului 
18.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 
financiară, care sunt ferme şi nu se ajustează pe perioada de executare a contractului. 
 

18. Amendamente 
19.1 - 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. 
 

19. Subcontractanţi 
20.1 - Prestatorul poate subcontracta, cu terţii o parte din serviciile prevăzute în prezentul contract, numai cu 
acordul expres al achizitorului. 
20.2 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu 
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
20.3  (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. 
20.4  (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. 
20.5 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant, în aceleaşi condiţii în care a fost desemnat, numai dacă 
acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului 
şi va fi motivată şi notificată achizitorului. 
 
21. Terți susținători  
21.1. Prestatorul are obligaţia de a încheia contracte cu terții susținători, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul. 
21.2. (1) Prestatorul  are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu terții 
susținători. 
         (2) Lista terților susținători cuprinzând datele de recunoaştere a acestora, precum şi contractele încheiate 
cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
21.3.(1) Prestatorul  și terțul susținător răspund în mod solidar faţă de achizitor de modul în care îndeplinesc 
contractul. 
        (2) Achizitorul are dreptul de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către terțul susținător a anumitor 
obligații care decurg din susținerea acordată de către acesta prestatorului, în limita susținerii asumate. 
        (3) Terțul susținător răspunde în fața achizitorului pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de 
furnizor, în baza contractului de achiziție și pentru care prestatorul a primit susținerea conform angajamentului 
ferm de susținere. 
       (4) Terțul susţinător răspunde pentru prejudiciile cauzate achizitorului ca urmare a nerespectării obligaţiilor 
prevăzute în angajamentul ferm, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. 
         (5) Achizitorul are dreptul de a pretinde daune-interese terților-susținători, dacă aceştia nu îndeplinesc 
obligații care decurg din susținerea acordată prestatorului. 
        (6) Prin semnarea prezentului contract, terțul susținător renunță, definitiv si irevocabil, la invocarea 
beneficiului de diviziune sau discuțiune, atât față de achizitor, cât și față de furnizor, care ar putea conduce la 
neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor 
asumate de terțul susținătr prin angajamentul ferm de susținere. 
21.4. Prestatorul nu poate schimba în timpul executării contractului terțul susținător. 
 

22.Cesiunea 
22.1. În prezentul contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel contract, 
obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 
22.2. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial creanţele născute din acest contract. 
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23.Forţa majoră 
23.1 - Forta majora – in intelesul prezentului contract - este acel eveniment exterior, independent de vointa 
vreuneia dintre partile contractante, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului contract, absolut 
imprevizibil si insurmontabil, ale carui efecte fie fac imposibila executarea contractului fara afectarea 
elementelor esentiale ale acestuia, fie fac ca obligatiile uneia dintre parti sau ale ambelor parti contractante sa 
devina deosebit de impovaratoare in raport de conditiile initial convenite. 
23.2-  Sunt asfel de evenimente, exemplificativ: cutremurele, inundatiile, alunecarile masive de teren, starea de 
urgenta, de asediu sau de razboi oficial declarate, alte evenimente care indeplinesc conditiile de forta majora 
astfel cum sunt definite de prezentul contract sau de lege. 
23.3-  Nu sunt astfel de evenimente, exemplificativ: grevele de orice gen, legale sau nelegale, reorganizarea sau 
falimentul partii contractante. 
23.4-  Daca evenimentul de forta majora se produce pe o durata mai mare de 15 de zile, contractul se considera 
reziliat de drept, partile datorandu - si reciproc numai obligatiile executate anterior intervenirii acestui 
eveniment. In cazul in care durata evenimentului este mai mica sau egala cu 15 zile, durata contractului se 
prelungeste de drept cu aceasta perioada, fara a afecta celelalte elemente ale acestuia si fara a fi necesara vreo 
formalitate in acest sens. 
23.5  - Forta majora, definita potrivit legii si prezentului contract, apara de raspundere partea care o invoca, prin 
aducerea acesteia la cunostinta celelaltei parti contractante, in mod complet, in cel mult 3 (trei) zile de la data 
consumarii evenimentului de forta majora, prin orice modalitate scriptica verificabila. 
23.6  -Dovada producerii evenimentului de forta majora revine partii care o invoca, intr-un interval de cel mult 
10 (zece) zile calculate de la data consumarii acestuia si se face prin intermediul certificatului eliberat de 
autoritatea competenta, potrivit legii. Neindeplinirea obligatiei de aducere la cunostinta si de dovedire a 
evenimentului de forta majora in termenul si conditiile stabilite la acest articol face inoperanta cauza 
exoneratoare de raspundere. 
23.7  - Pe durata producerii evenimentului de forta majora si ulterior partile sunt obligate sa depuna toate 
diligentele necesare reducerii si inlaturarii efectelor negative produse de evenimentul respectiv. 
 
23`. Notificări  
23`.1 – În accepţiunea părţilor contractante orice modificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa-sediul prevăzut în prezentul contract. 
23`.2 – În cazul în care notificarea se face pe cale poştală ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe confirmare de către oficiul 
poştal primitor. 
23`.3 – Dacă notificarea se transmite prin telex, telefon, fax sau e_Mail, ea se consideră primită în prima zi 
lucrătoare după aceea în care a fost expediată. 
23`.4 – Dovada transmiterii şi a conţinutului notificării prin mijloace electronice aparţine părţii care o transmite, 
iar notificarea se va considera primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. 
23`.5 – Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin 
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 
 

24. Rezilierea si incetarea contractului 
24.1 – Prezentul contract inceteaza, de plin drept, in urmatoarele situatii : 
a) la expirarea perioadei de valabilitate pentru care s-a incheiat; 
b) cand in derularea contractului intervine o cauza de forta majora, constatata si invocate conform art.23.  
24.2 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi 
să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
24.3 – Suplimentar fata de clauzele de incetare definite la art.23.1, Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte 
depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara 
interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la 
acestea: 
a) prestatorul nu executa contractul in conformitate cu obligatiile asumate; 
b) prestatorul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile emise de catre achizitor sau de catre 
reprezentantul sau autorizat; 
c) prestatorul cesioneaza contractul sau subcontracteaza fara a avea acordul scris al achizitorului; 
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d) prestatorul face obiectul unei proceduri de insolventa, dizolvare, administrare judiciara sau sub controlul altei 
autoritati, a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat activitatea, sau se afla intr-o 
sotuatie asemanatoare rezultand dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau reglementarile la nivel 
national; 
e) prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare 
judecatoreasca definitiva; 
f) prestatorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care 
Achizitorul il poate justifica; 
g) impotriva prestatorului  a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, 
corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare 
ale CE; 
h) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura 
sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act 
adiţional la prezentul contract; 
i) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului; 
 

25. Soluţionarea litigiilor 
25.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă (conciliere), prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului. Procedura de solutionare pe cale amiabila a diferendului se va consemna, indiferent de rezultat, 
intr-un act scris, semnat de ambele parti contractante. In masura in care se ajunge, printr-o astfel de procedura, 
la un rezultat agreat de ambele parti, actul va face parte integranta din contract, ca exprimand vointa 
contractuala a partilor. 
25.2 - 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 de la sediul achizitorului. 
 

26.Limba care guvernează contractul 
26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. Cu exceptia situatiilor in care contextul presupune 
altceva: cuvintele care indica un gen includ toate genurile, iar cuvintele la singular presupun si pluralul si invers. 
 
    27. Clauza anticoruptie 
27.1. Prestatorul se obliga sa ia toate masurile necesare si rezonabile pentru a evita coruptia si mita. In 
consecinta, acesta nu va suferi, promite sau acorda si nu va determina un tert sa ofere, sa promita sau sa acorde, 
prin intermediul angajatilor, membrilor din conducerea acestora sau tertilor, beneficii  sau alte avantaje 
(respectiv numerar, cadouri de valoare sau invitatii care nu au in principal scopuri profesionale, cum ar fi 
evenimente sportive, concerte, evenimente culturale, vacante si alte asemenea) angajatilor sau membrilor din 
conducerea achizitorului, inclusiv rudelor acestora si altor persoane aflate in relatii stranse similar acestora. 
27.2. In cazul unei incalcari grave a prezentei clauze, achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral, instantaneu, 
contractul existent fara preaviz si fara interventia instantelor judecatoresti, respectiv are dreptul de a sesiza 
organele competente potrivit legii. 
 

28.Comunicări 
28.1 (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. 
28.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării. 
 

29.Legea aplicabilă contractului 
 Prezentul contract se supune integral legislatiei romane in vigoare. 
 

30.Alte clauze 
30.1 - Orice modificare a prezentului contract va fi valabil facuta daca este consemnata intr-un act aditional 
scris, intocmit in prealabil si semnat de catre ambele parti.  
30.2 - Prezentul contract se supune legislatiei aplicabile in vigoare la data incheierii sale. Prevederile legale 
imperative aplicabile, prezente si viitoare, fac de drept parte din contract. Prevederile legale dispozitive 
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aplicabile, prezente si viitoare, fac parte din contract numai in masura asimilarii acestora in contract sau in 
actele aditionale la acesta incheiate potrivit alin.(1). 
30.3. Toate termenele prevazute in contract se socotesc pe zile calendaristice, calculate in sistem intermediari 
(prima zi nu intra in termen, ultima zi intra in termen). 
 
         . 
         Prezentul contract intra in vigoare azi…………………, data semnarii sale de catre parti, in 4 (patru) 
exemplare originale, toate avand aceeasi putere probatorie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ACHIZITOR PRESTATOR 
SEMNATURI 

 Functia Nume, prenume Data Semnatura  
 
 
Director 
 
………………………… 

Responsabil 
contract, 

Consilier Serviciu 
IT&C 

Cons. Bogdan Pletea    

Responsabil 
achizitie 
publica 

Consilier C.A.P. Ec.Pintilie Nicolae   

Verificat Sef Serviciu IT&C Ing. Gheorghe Simion   
Vizat juridic,  Serviciul  Juridic    
Vizat 
economic, 

Sef Serviciu 
Buget-
Contabilitate 

Ec. Ghiba Doina   

Avizat pentru 
legalitate 

SECRETARUL 
MUNICIPIULUI 
ONESTI 

Cons. Jur. Daniel 
Spanu 

   
Semnatura si stampila 

APROBAT, VICEPRIMAR ABAGERU LAURA   
PRIMAR NICOLAE 

GNATIUC 
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Anexa 1 la contractul de prestari servicii 
 

Detaliere servicii de administrare, întreținere și reparații de specialitate pentru  
Rețeaua locală de calculatoare a Primăriei Municipiului Onești 

 
Primăria Municipiului Oneşti are în exploatare, încă din anul 2006, de la mutarea în noul 

sediu administrativ, o Reţea Locală de Calculatoare proprie (LAN), asigurând utilizatorilor lucrul în 
zonele INTRANET, EXTRANET și INTERNET. 

LAN – Echipamente și componente principale 
1 SERVERE în Rețea locală 6 Buc.  

 

Servere Baze de date (HP DL380p Gen8) 
Server Baze de date (HP DL380p Gen6) 
Servere Aplicații (HP ML570 G3) 
Server de Internet (HP ML 530 G2) 
Server de Mail (HP ML370 G2) 

2 buc.  
1 buc. 
1 buc.  
1 buc. 
1 buc. 

 

2 SWITCH  de  Rețea locală 15 Buc.  

 

Switch BackBone 3COM 4950 T 
Switch 3COM 4250 T 
Switch 3COM 4228 G 
Switch HP 2920-24G 
Firewall FortiGate 100 D 

1 buc. 
3 buc. 
8 buc. 
2 buc. 
1 buc. 

 

3 Media Convertoare AT/MC  1004 19 Buc.  
4 Rack echipamente&conectică 12 Buc.  

 Rack BackBone 
Rack 19” -15 U + Rack 19” -12 U 

1 buc. 
11 buc. 

 

5 Fibră Optică (FO) – rețea comunicații date 15 Buc.  

6 
Patch Panel-uri, cablare structurată LAN cat.5, 
prize și conectică de rețea ~300 buc.  

7 Sisteme de Operare în rețea Windows Server  6 buc.  
 

Serviciile necesare a fi asigurate în perioada de postgaranţie, servicii de strictă specialitate 
privind Servere, echipamente active şi pasive specifice reţelelor de calculatoarea, sunt următoarele: 

 
Ø Administrare Reţea locală de calculatoare: 
§ configurare de echipamente de reţea: hub-uri / switch-uri, patchpanel-uri, echipamente 

de tip router, prize utp / telefonie, rafturi standard rack, urmărirea traficului şi 
eliminarea unor eventuale blocaje apărute în exploatare curentă; 

§ Administrare de echipamente “la distanţă” – în modul remote; 
§ Audit pe latura de securitate a infrastructurii tehnice utilizate; 
§ Suport telefonic si asistenţă pentru urgenţe (24/7); 
§ Instalarea de aplicaţii noi şi baze de date; 
§ Servicii de recuperare si back-up 

 
Ø Administrarea Servere de reţea: 
§ Analiza logurilor atât pentru sistemele de operare cât şi pentru serviciile derulate; 
§ Analiza logurilor generate de firewall sau de către listele de acces; 
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§ Monitorizarea performanţelor de reţea și a lăţimii de bandă; 
§ Statisticile traficului de reţea,  soluții de imbunătățire și monitorizare; 
§ Actualizari pentru sistemele de operare sau pentru aplicațiile instalate; 
§ Soluții eficiente administrative Microsoft Server pentru derularea activitatilor interne, 

acestea incluzand servicii de email Microsoft Exchange sau aplicații Microsoft;  
§ Instalare patch-uri și configurări avansate Servere pentru necesitățile locale; 
§ Optimizarea funcționării platformei – servicii, firewall, lațime de bandă; 
§ Administrare servere Linux și servicii Microsoft aferente; 
§ Suport și asistență cPanel – instalare, configurare și optimizare; 
§ Update-uri și patch-uri de securitate; 

 
 

Ø Administrare echipamente active/pasive: 
§ Servicii avansate DHCP sau TCP-IP Management, Aplicații  NAT; 
§ Optimizarea rutelor de transport la nivel Layer 2 – Switching pentru rețele locale 
§ Design și proiectare pentru retele de calculatoare utilizand exclusiv sau partial și 

echipamente Cisco 
§ Actualizarea sistemelor de operare de tip Cisco  
§ Procese de administrare LAN - soluții Load Balancing și implementarea politicilor de 

redundanță 
§ Administrarea filtrelor de acces sau a ACL-urilor (a listelor de acces) ca activitate 

susținută în cadrul programului de securizare prin administrarea firewall-ului 
§ Optimizarea proceselor de routare la nivel local, regional sau național 

 
Ø Întreținere şi reparații de specialitate: 
§ Diagnosticarea funcţionalităţii unor echipamente şi măsurile de rezolvare a 

defecţiunilor semnalate, la sediul instituției; 
§ Teste de performanţă hardware a echipamentelor din dotarea curentă LAN; 
§ Verificare/testare funcțonală componente Servere; 
§ Desprăfuiri, curățiri echipamente și ungeri lagăre sisteme de ventilare; 
§ Identificarea componentelor supraîncărcate necesare a fi upgradate mai rapid; 

 
Ø Asistenţă tehnică şi suport tehnic de specialitate: 
§ Determinarea şi stabilirea soluţiilor pentru upgrade de echipamente hardware şi 

software de reţea şi de sistem; 
§ Instalări şi configurări de noi componente și servicii funcţionale aferente LAN; 
§ Optimizări funcţionale ale Sistemelor Windows şi aplicațiilor în exploatare. 

 
Serviciile mai sus detaliate sunt de importanță vitală pentru buna funcționare a rețelei de 

calculatoare, necesită dotări tehnice, personal și specializări profesionale specifice. 

Asigurarea acestor servicii de strictă specialitate prelungește durata de viață a echipamentelor 
existente peste perioada de garanție și va menține în funcționare rețele locale de calculatoare. 

Serviciu  IT&C, 
Ing. Bogdan PLETEA 
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Anexa 2 la contractul de prestari servicii 
 

 
FIȘA de REVIZIE TEHNICĂ LUNARĂ 

Servicii de administrare, întreținere și reparații de specialitate pentru  
Rețeaua locală de calculatoare a Primăriei Municipiului Onești 

pentru Luna … … … … … … . 
 

 
LAN – SERVERE și Echipamente de rețea de date 

1 SERVERE în Rețea locală 6 Buc. Stare echipament,  

 

Servere Baze de date (HP DL380p Gen8) 
Server Baze de date (HP DL380p Gen6) 
Servere Aplicații (HP ML570 G3) 
Server de Internet (HP ML 530 G2) 
Server de Mail (HP ML370 G2) 

2 buc.  
1 buc. 
1 buc.  
1 buc. 
1 buc. 

 

2 SWITCH  de  Rețea locală 15 Buc.  

 

Switch BackBone 3COM 4950 T 
Switch 3COM 4250 T 
Switch 3COM 4228 G 
Switch HP 2920-24G 
Firewall FortiGate 100 D 

1 buc. 
3 buc. 
8 buc. 
2 buc. 
1 buc. 

 

3 Media Convertoare AT/MC  1004 19 Buc.  
4 Rack echipamente&conectică 12 Buc.  

 Rack BackBone 
Rack 19” -15 U + Rack 19” -12 U 

1 buc. 
11 buc. 

 

5 Fibră Optică (FO) – rețea comunicații date 15 Buc.  

6 Patch Panel-uri, cablare structurată LAN cat.5, 
prize și conectică de rețea ~300 buc.  

7 Sisteme de Operare în rețea Windows Server  6 buc.  
 

Confirmare  Serviciu  IT&C, 

Şef Serviciu IT&C,                 Responsabil  Hardware, 
Ing. Gh. SIMION      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                                          (Nume Prenume, semnătură) 

 
     Observatie: 

Atunci când este cazul, FURNIZORUL va întocmi o listă separată cu echipamentele cu 
probleme previzibile în urma rezultatelor operațiilor de revizie şi testare, specificându-se defecțiunea 
ce ar putea să apară şi măsurile ce se impun a fi luate imediat.  
 
 
 
 
 


	Draft de contract de prestare servicii de proiectare

