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CONTRACT DE SERVICII 
 

nr. 84 din data 02.05.2019 
(număr dat de achizitor) 

 
 
 
1. Preambul 

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice (clasice) – M.Of. nr. 390/2016 
s-a încheiat prezentul contract de prestare servicii, între 

 
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ, cu sediul în Șos. Vitan-

Bârzeşti, nr. 11, sector 4, Bucureşti, telefon: (021)-332.09.54; fax: (021)-332.06.15; e-
mail: office@brml.ro; cod fiscal RO4283376, cont IBAN 
RO80TREZ23G800130203030X deschis la Trezoreria sector 4, reprezentat prin 
Director General prof. dr. ing. Stancu FILIP, în calitate de achizitor, de o parte 

şi  
operatorul economic S.C. NAUM CONSALT SOFTWARE S.R.L. cu sediul în 

Bucureşti, Str. Eşarfei, nr. 87-91, sector 3, cod poştal 031868, telefon: 021 – 346.89.44; 
021 – 346.89.45; 021 – 346.89.47, fax: 031 – 402.26.27; 031 – 410.05.77; 031 – 
410.05.78, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului J40/235/1994, cod fiscal RO 
5117967, cont trezorerie RO69 TREZ 7005 069XXX00 2900 deschis la Trezoreria 
Operativă Bucureşti, reprezentat prin Director General Corina MĂLUREANU, în 
calitate de prestator, pe de altă parte. 
au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii prin achiziție directă, cu 
respectarea următoarelor clauze: 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract de achiziţie publică următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract - actul juridic reprezentand acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat 
între autoritatea contractantă în calitate de „Achizitor” şi prestatorul de servicii, în 
calitate de „Prestator”; prezentul contract şi toate Anexele sale; 
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
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c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
asumate prin contract, pentru serviciile efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de 
către achizitor; 
d) valoare maximă alocată – suma maximă pe care achizitorul o poate plăti 
prestatorului pentru serviciile prestate pe întreaga durata a derulării contractului; 
e) servicii – totalitatea activitatilor pe care prestatorul trebuie să le realizeze şi care fac 
obiectul prezentului contract, respectiv Servicii de mentenanță pentru sistemul 
informatic - Contabilitate;  
f) produse – dispozitivele, echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice 
alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are 
obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului (dacă este 
cazul); 
g) comandă scrisă – orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către prestator 
privind prestarea serviciilor;  
h) act adiţional – document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului; 
i) conflict de interese - orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a 
exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în 
orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului, orice motiv în legătură cu 
posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale 
prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, 
salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului.   
j) garanţia de bună execuţie - suma de bani care se constituie de către contractant în 
scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului. 
k) despăgubire generală - suma, neprevăzută expres în contract, care este acordată de 
către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă 
părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte.  
l) penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către 
una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din 
contract; 
m) responsabil de contract: persoana fizică sau juridică responsabilă cu monitorizarea 
implementării contractului în numele Achizitorului (achizitorului); 
n)forţa majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza 
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului 
si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte 
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 
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nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment 
asemenea celor  
 
 
de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligatiilor uneia din parti; 
o) destinatia finala – adresa/adresele achizitorului unde vor fi prestate serviciile 
(conform specificatiilor din propunerea tehnica si din caietul de sarcini); 
p) termen de prestare – data stabilită prin prezentul contract la care prestatorul se obligă 
să presteze Servicii tehnice şi de specialitate pentru sistemul informatic-
Contabilitate, la destinaţia finală; 
r) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
s)termene limită - acele perioade din contract care vor începe să curgă din ziua 
următoare actului sau evenimentului care reprezintă momentul de început al acelor 
perioade. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, 
termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.  
t) recepţia serviciilor - activitate care se finalizează cu semnarea procesului verbal 
încheiat la destinaţia finală, din care reiese că a fost efectuată recepţia Servicii tehnice şi 
de specialitate pentru sistemul informatic - Contabilitate şi constituie condiţie 
obligatorie de efectuare a plăţii şi de restituire a garanţiei de bună execuţie a 
contractului; 

u) documente constatatoare - informatii referitoare la modul in care prestatorul si-a 
indeplinit obligatiile contractuale si la eventualele prejudicii. 

 
3. Interpretare 
3.1- In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de 
context. 
3.2- Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca 
nu se specifica in mod diferit. 
3.3 – Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 
 
 

CLAUZE OBLIGATORII 
 

 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1- Prestatorul se obligă să presteze  
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Servicii de mentenanță pentru sistemul informatic - Contabilitate, 
cod CPV 72510000-3/Servicii de gestionare informatică 

 
 
 
care constau în asigurarea de servicii de suport şi de mentenanţă a sistemului informatic 
integrat Consalt, aplicaţia contabilă – ECO – Evidenţa Contabilă în timp real, EMA 
Evidenţa Materialelor (gestiuni) în timp real, EMI Evidenţa Mijloacelor fixe, FAC 
Facturare, analiză vânzări, ALOP Angajare, Lichidare, Ordonanţare şi Plată 
pentru un număr de 68 de licenţe, în perioada/perioadele convenite și în conformitate 
cu obligațiile asumate prin prezentul contract, nota de analiză a ofertelor şi conform 
propunerii tehnice şi financiare. 
 
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul 
convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  
4.3- Prestatorul va îndeplini toate obligaţiile ce îi revin prin prezentul contract pentru 
serviciile prestate.  
 
5. Preţul contractului 
 
5.1- Preţul lunar convenit pentru aplicația contabilitate – 5 module pentru un număr de 
68 licenţe, plătibil prestatorului de catre achizitor este de: 
 
8.360,00 lei  fara TVA la care se adaugă 
TVA (19%): 1.588,40 lei 
Valoare cu TVA: 9.948,40 lei   

 
5.2 – Valoarea serviciilor prestate pentru îndeplinirea contractului pana la 31.12.2019, 
plătibilă prestatorului de către achizitor nu va depăşi valoarea maximă alocată de:  
 
66.880,00 lei fara TVA, la care se adaugă  
TVA (19%) în valoare de 12.707,20 lei 
Valoarea cu TVA: 79.587,20 lei 
 

5.4.- Plata se va face în contul prestatorului deschis la la trezoreria statului şi menţionat 
în preambulul contractului. 
5.4- In eventualitatea prelungirii valabilității contractului până la 30.04.2020, valoarea 
serviciilor suplimentare prestate nu va depăşi suma de: 33.440,00  lei fara TVA. 
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6. Durata contractului 
6.1- Prezentul contract intra în vigoare la data semnării de ambele părți și este valabil 
până la data de 31.12.2019. 
6.2- Contractul poate fi prelungit până în data de 30.04.2020, prin act adițional, cu 
condiția  existenței fondurilor bugetare cu această destinație. 
6.3 - Prezentul contract își încetează efectele la îndeplinirea integrală și corespunzătoare 
a tuturor obligațiilor de către ambele părți, iar contractul operează valabil între părți, 
potrivit legii, caietului de sarcini, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea 
convențională sau legală a oricărui efect pe care il produce. 
 
 

7. Executarea contractului  
7.1- Executarea contractului începe dupa semnarea acestuia de către ambele parti, 
serviciile fiind prestate până la data de 31.12.2019. 
7.2– Achizitorul poate prelungi durata contractului până la data de 30.04.2020 şi 
achiziţiona suplimentar serviciile specificate la pct. 4.1 din contract, prin act adiţional, 
cu condiţia existenţei resurselor financiare alocate cu această destinaţie corespunzător cu 
necesităţile autorităţii contractante şi cu respectarea prevederilor legale. 
 
8.1- Documentele contractului sunt: 
a) Caietul de sarcini; 
b) Oferta financiară 
c) Garanţia de bună execuţie; 
 
8.2. – În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că 
anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor 
prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 
 
9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele 
prezentate cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat în 
conformitate cu propunerea tehnică şi financiară şi/sau cerinţele caietului de sarcini şi în 
conformitate cu cerinţele achizitorului.  
9.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
9.3- Serviciile de întreținere lunară pe bază de abonament trebuie să conțină: 

a) Adaptarea softului instalat la modificarile de legislatie. Adaptarea se va 
implementa în timp util pentru utilizare conform legislației. 
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b) Depanarea unor disfuncționalități care pot aparea în modulele instalate. 
Achizitorul va semnala telefonic defecțiunile apărute în funcționarea 
programelor, specificând textul mesajului aparut pe ecranul monitorului.  

c) Prestatorul va remedia defecțiunea semnalată în max. 2 (doua) zile lucrătoare 
de la primirea mesajului, dacă nu se poate remedia pe loc. 

d) Relații la telefon pentru interpretarea funcțiilor din modulele instalate (suport 
tehnic). 

 
Serviciile de suport tehnic menționate mai sus se  vor acorda pentru locațiile: 
BRML – activitate proprie 

DRML Bacău 

DRML Brașov 

DRML București 

DRML Cluj Napoca 

DRML Constanța 

DRML Craiova 

DRML Ploiești 

DRML Timișoara 

BRML Centralizare 

Institutul Național de Metrologie 

9.4- Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu termenul și condițiile 
de  prestare specificate în caietul de sarcini și prezentate în propunerea tehnică, anexe la 
contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor 
de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
9.5- Prestatorul se obligă să  asigure buna funcționare a sistemului prin acordarea 
serviciilor de mentenanță, de a pastra confidențialitatea asupra datelor achizitorului 
introduse în sistem, precum și nedivulgarea acestora către terțe părți. 
9.6- Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea 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 
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ii)daune-interese, cu excepţia oricăror daune indirecte sau pierderi din profit şi 
costuri care sunt generate din vina exclusivă a Prestatorului şi care nu sunt 
dovedite de Achizitor, pe baza documentelor justificative corespunzătoare. 

 
 
 

9.7- Prestatorul va putea întrerupe furnizarea serviciilor pentru teste, în afara orelor de 
program ale achizitorului, cu condiția înștiințării în scris a achizitorului cu 24 de ore 
înaintea întreruperii și cu specificarea duratei acesteia. 
Prestatorul se obligă să depaneze gratis erorile fox aparute la softul instalat pe timp 
nelimitat. 
 
9.8-Prestatorul se obligă să emită factura la destinaţia finală pentru plata serviciilor 
prestate, cu semnătura de confirmare din partea achizitorului, conform legislaţiei în 
vigoare şi în concordanţă cu prevederile prezentului contract. 
9.9- Prestatorul este obligat să răspundă la sesizările achizitorului. 
9.10- Prestatorul va comunica în scris achizitorului imposibilitatea respectării 
prevederilor clauzei 9.9. 
9.11- Toate serviciile prestate se vor finaliza, prin grija prestatorului, cu recepţia 
acestora de către o persoană desemnată din partea achizitorului. 
9.12 - Să asigure și să garanteze calitatea serviciilor efectuate conform prevederilor 
Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a Codului Consumului 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
9.13 - Prestatorul se obligă ca serviciile ce fac obiectul prezentului contract, să se 
efectueze numai de către personalul acceptat/autorizat de achizitor. 
 
 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1- Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 
informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare 
pentru îndeplinirea contractului. 
10.2-Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru 
serviciile prestate. 
10.3- Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 15, serviciile prestate in 
termenul convenit, respectiv maxim 3 zile de la data prestării. 
10.4-Achizitorul, prin reprezentanţii săi la destinatia finala, în parte, se obliga sa 
plateasca pretul serviciilor catre prestator in termen de maxim 30 zile calendaristice de 
la data primirii facturii / maxim 30 de zile calendaristice de la data recepţiei 
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serviciilor, conform art. 15, dacă primirea facturii este anterioară recepţiei serviciilor. 
Achizitorul nu poate refuza fără temei semnarea procesului verbal de recepţie a 
serviciilor. 
10.5-Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de maxim 30 zile de la expirarea 
perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. 
Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel 
mai scurt timp posibil. 
10.6- Achizitorul se obligă ca serviciile de mentenanță pentru sistemul informatic 
iConsalt ce fac obiectul prezentului contract, să se efectueze numai de către personalul  
acceptat/autorizat de prestator, asigurând totodată sistemul informatic prevăzut în 
contract împotriva unor intervenţii de service neautorizate. 
 
10.7- Achizitorul este obligat să sesizeze prestatorul imediat ce constată funcţionarea 
necorespunzătoare a unuia dintre modulele sistemului ce fac obiectul prezentului 
contract. 
10.8- Achizitorul este obligat să respecte toate recomandările făcute de prestator cu 
privire la condiţiile de utilizare a sistemului informatic cuprins în prezentul contract. 
 
11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1- In cazul in care, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, 
o suma echivalenta cu o cota procentuala, de  0,15% din pretul contractului fara TVA 
pentru fiecare zi  de intarziere, din valoarea serviciilor ramase neprestate, pana la 
indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
11.2- In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile, atunci acesta are obligatia de a 
plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,15% din plata 
neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
11.3- Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii 
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de prestator, serviciilor prestate, utilajelor, 
instalatiilor de lucru, echipamentelor, materialelor de pe stoc, personalului propriu si/sau 
reprezentantilor imputerniciti/tertilor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand 
din vina persoanei beneficiarului sau a angajatilor acestuia. 
 

CLAUZE SPECIFICE 
 

12. Garantia de buna executie a contractului 
12.1- Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 
termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării acestuia de ambele părţi, printr-
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un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o 
societate de asigurări, în favoarea autorităţii contractante, în cuantum de 6.688,00  lei, 
reprezentând 10 % din preţul contractului fără TVA. Garanţia de bună execuţie are 
termen de valabilitate până la data de 15.01.2020. În cazul prelungirii duratei 
contractului garanţia de bună execuţie se prelungeşte în mod corespunzător. 
12.2- Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, 
oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, daca 
prestatorul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau executa 
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.  
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, beneficiarul are 
obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au 
fost respectate. 
12.3- Achizitorul se obliga sa elibereze garantia de buna executie in valoare 6.688,00 lei, 
in termen de 14 zile de la data solicitării scrise a prestatorului dar nu înainte de încetarea 
prezentului contract ţinând cont de procesele verbale de recepţie a serviciilor care fac 
obiectul acestuia şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată 
pretenţii asupra ei. 
12.4- În termen de 14 zile de la data semnării proceselor verbale de recepţie la destinaţia 
finală specificată în contract, dar nu mai înainte de încetarea contractului, achizitorul are 
obligaţia de a elibera prestatorului documente constatatoare care conţin informaţii 
referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către acesta şi eventualele 
prejudicii. 

12.5.- Garantia de buna executie a contractului este distincta de garantia serviciilor. 
 
13. Alte resposabilităţi ale prestatorului 
13.1-(1)Prestatorul are obligaţia de a executa 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,  sa asigure resursele 
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura 
provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract.  
13.2- Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 
oferta depusă.Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 
contractului.  
13.3.- Prestatorul se obliga sa acorde asistenta tehnica permanenta pe perioada asigurarii 
serviciilor care fac obiectul prezentului contract. 
13.4.- In cazul aparitiei unor defectiuni privind functionarea serviciilor, acestea vor fi 
notificate de achizitor. La primirea unei notificari din partea achizitorului, prestatorul are 
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obligatia de a constata defectiunea in termen de 24 ore de la primirea notificarii. In 
situatia in care defectiunile nu sunt remediate in termenele prevazute, achizitorul poate 
aplica prevederile clauzei 11, pct.11.1 
13.5. Prestatorul se obliga sa depuna toate eforturile pentru a asigura calitatea optimă a 
serviciilor prestate şi răspunde pentru prestarea serviciilor conform contractului şi pentru 
conformitatea serviciilor cu legislaţia din România. 
 
 
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
14.1- 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. 
 
14.2- Achizitorul se obliga sa permita personalului prestatorului, legitimat in prealabil, 
accesul in spatiul constituit drept punct de prezenta, in scopul instalarii si intretinerii 
echipamentelor necesare furnizarii serviciilor. 
 
15. Recepţie şi verificări  
15.2- Achizitorul prin reprezentanţii săi are dreptul de a verifica modul de prestare a 
serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini si din 
prezentul contract. 
15.3- Verificarile vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi 
la fiecare destinaţie finală, in conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor 
sai imputerniciti pentru acest scop. Verificările, inspecţiile şi testele la care vor fi supuse 
serviciile, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei sunt descrise în anexele la prezentul 
contract. 
 15.4.-Daca in urma testarii, serviciile nu corespund specificatiilor, achizitorul are 
dreptul sa le respinga, iar prestatorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului de 
a face toate modificarile necesare pentru ca serviciile sa corespunda specificatiilor lor 
tehnice 
15.5. – Recepţia serviciilor pe bază de abonament lunar se va finaliza prin încheierea unui 
proces-verbal de acceptantă a serviciilor, intocmit la nivelul fiecarei unităti în structura si 
subordinea BRML în parte (la destinaţia finală), după verificarea realitatii si conformităţii 
serviciului prestat cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, de catre fiecare 
reprezentant împuternicit.  

15.6-Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor privind recepţia serviciilor la destinaţia finală.  
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15.7-Recepţia va fi finalizată numai după predarea documentelor solicitate în caietul de 
sarcini anexă la contract. 
15.8. - Operaţiunile recepţiei implică:  
    - identificarea serviciilor prestate;  
    - testele prevăzute de contract (după caz) 
    - constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de propunerea tehnică; 
    - verificarea respectării condiţiilor de prestare conform specificaţiilor din caietul de 
sarcini;  
    - constatarea eventualelor deficienţe; 
15.9 - Dreptul achizitorului de a verifica, inspecta, testa şi dacă este necesar de a 
respinge,  
nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că serviciile au fost verificate, inspectate şi 
testate de prestator, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior 
semnării  procesului verbal de recepţie. Procesul- verbal de recepţie a serviciilor prestate 
va fi semnat de către achizitor, sub rezerva remedierii tuturor 
deficienţelor/neconcordanţelor constatate. 
 
15.10- Dacă prestatorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe 
efectuarea verificărilor care se vor considera a fi efectuate în prezenţa prestatorului, iar 
acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte. 
15.11- Recepţia se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor privind recepţia serviciilor pentru fiecare destinaţie finală în parte conform 
Anexei 1, la data semnării procesului verbal de recepţie. 
15.12- Prevederile clauzelor 15.1-15.9 nu îl vor absolvi pe prestator de obligaţia 
asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract. 
 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
16.1- (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnării 
contractului de ambele părţi, dar numai dupa constituirea garantiei de buna executie. 

2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate 
achizitorului părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a 
serviciului. 
 16.2-(1)Serviciile de mentenanță pentru sistemul informatic integrat iConsalt, prestate 
în baza contractului trebuie finalizate trimestrial. 
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 
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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.  
16.3- Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de 
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, cu 5 (cinci) zile lucratoare înainte, 
achizitorului. Modificarea perioadelor de prestare asumate se poate face cu acordul 
parţilor, prin act  adiţional. 
16.4- 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 potrivit prevederilor clauzei 11.1. 
16.5 - În cazul în care ofertantul declară date de contact eronate în oferta depusă, îşi 
asumă întreagă răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale in termen. 
 
 
17. Ajustarea preţului contractului 
17.1- Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
17.2. Pretul contractului este ferm şi nu se actualizează. 
 
18. Amendamente  
18.1- Parţile 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. 
18.2- Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sa prelungeasca 
valabilitatea acestuia, prin act aditional, in conformitate cu prevederile legale  
18.3.- Dacă Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, toate 
aceste persoane vor fi ţinute solidar de îndeplinirea obligaţiilor din Contractului de 
Servicii. Persoana desemnată de asociere să acţioneze în numele sau în cadrul 
contractului va avea autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual asocierea. 
18.4.- Orice modificare a componenţei asocierii, fără acordul prealabil scris al 
achizitorului  va  fi considerată o încălcare a prezentului contractului de prestări servicii. 
 
19. Subcontractanti 
Nu este cazul. 
 
20. Cesiunea  
20.1 - Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial drepturile și/sau 
obligatiile sale asumate prin prezentul contract de achiziție publică de furnizare, decât cu 
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respectarea dispozitiilor Codului Civil și art 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile 
publice (clasice)-M. Of. Nr. 390/2016. 
 
21. Forţa majoră 
21.1- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2- Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3- 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. 
21.4- 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. 
21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare 
de 2 luni, 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. 
 
22. Încetarea contractului  
22.1 - Prezentul contract încetează în următoarele situații: 
a) de drept, la împlinirea perioadei pentru care a fost încheiat; 
b) denunţarea unilaterală de către achizitor în termen de 2 zile de la data transmiterii 
notificării către prestator prin care i se aduce la cunoștință că nu și-a executat ori își 
execută în mod necorespunzător oricare dintre obligațiile ce îi revin; 
c) declararea stării de imposibilitate de plată sau faliment a uneia dintre părţile 
contractante; 
d)   prin acordul scris al ambelor părți; 
e) când una dintre părți își suspendă sau încetează activitatea; 
f) când prestatorul se află, la momentul atribuirii prezentului contract, în una din 
situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.164-
167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
g) în situația în care contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului având în vedere 
o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a 
fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; 
22.2 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contractul de achiziţie 
publică de prestare servicii printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nicio 
compensație, în cazul în care prestatorul nu respectă obligaţiile asumate în mod culpabil 
şi repetat. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 



BIROUL ROMĂN DE METROLOGIE LEGALĂ 
======================================================================================== 

===========================================================================================   

Servicii de mentenanta pentru sistemul informatic – Contabilitate 
 cod CPV 72510000-3 – Servicii de gestionare informatică 

14 

pentru partea din contractul de achiziţie publică  de prestare servicii de repararea și 
întreținerea echipamentului informatic, îndeplinită până la data denunțării unilaterale a 
contractului; 
22.3 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziţie 
publică  de prestare servicii, în cel mult 30 zile de la apariția unor circumstanțe care nu 
au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea 
clauzelor contractuale în așa măsura încât îndeplinirea contractului ar fi contrară 
interesului său. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contractul de achiziţie publică de prestare servicii 
îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia; 
22.4 - Rezilierea contractului de achiziţie publică de prestare servicii, nu exonerează 
niciuna din părțile contractante de onorarea obligațiilor deja scadente; 

22.5 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de achiziţie publică  de 
prestare servicii, de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea 
contractului și de a pretinde plata de daune-interese; 

22.6 - Partea care în mod culpabil nu își îndeplinește sau își îndeplinește 
necorespunzător obligațiile care îi revin nu poate cere celeilalte părți îndeplinirea 
obligațiilor corelative; 

22.7 - În cazurile prevăzute la clauzele 22.2 și 22.3 prestatorul are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract de achiziţie publică de prestare 
servicii, îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului; 
22.8 - În prezentul contract de achiziţie publică  de prestare servicii, intervine rezilierea 
cu efect imediat, în cazul în care autoritatea contractantă constată 
neîndeplinirea/neexecutarea culpabilă a prestației, de către prestator a obligațiilor astfel 
decât sunt prezentate în contract, rezilierea intervenind odată cu notificarea simplă, 
dovadă fiind data transmiterii acesteia; 
22.9 - Autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție 
publică atunci când modificarea acestuia, în cursul perioadei de valabilitate, se 
efectuează modificări altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea 
nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
 

23. Soluţionarea litigiilor 
23.1- Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau litigiu care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 
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23.2- Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
litigiul să se soluţioneze, inițial, la mediator (după caz) și, dacă nu se înțeleg, de către 
instanţele judecătoreşti din România. 
 
24. Limba care guvernează contractul 
24.1- Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
25. Comunicări  
25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract de 
achiziţie publică subsecvent de prestare, trebuie să fie transmisă în scris.  
            (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii.  
25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.  
25.3 - Orice modificare a datelor de contact indicate în preambulul prezentului contract 
trebuie anunțată în termen de cel mult 15 zile de la data modificării,  printr-o notificare 
prealabilă corespunzătoare care să fie transmisă prin metodele indicate în prezentul 
Contract. 
25.4 - Notificările verbale nu se iau în considerare de către Părți dacă nu au fost 
confirmate prin vreuna din modalitățile menționate în alineatele anterioare. 
25.3 - Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezenta 
achiziție, fiecare parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind 
protecția datelor cu caracter personal, respectiv  cu Regulamentul nr. 679/2016 și cu 
orice norme general obligatorii adoptate în legatură cu protecția datelor cu caracter 
personal. 
Datele cu caracter personal se utilizează și se prelucrează exclusiv în scopul îndeplinirii 
de către părți a obligațiilor asumate prin prezentul contract. 
 
26. Caracterul confidenţial al contractului de achiziţie publică 
26.1  O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 
 a) de a face cunoscut contractul de achiziţie publică sau orice prevedere a 
acestuia, unei terţe părţi, înafara acelor persoane implicate în indeplinirea contractului; 
 b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în 
perioada de derulare a contractului de achiziţie publică, în alt scop decât acela de a-şi 
îndeplini obligaţiile contractuale. 
26.2  Dezvaluirea oricărei informaţii faţă de persoane implicate în îndeplinirea 
contractului de achiziţie publică se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra 
acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii acestuia. 
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26.3 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de 
informaţii referitoare la contractul de achiziţie publică dacă: 
 a) informaţia era cunoscută părţii contractate înainte ca ea să fi fost primită de la 
cealaltă parte contractantă, sau 
 b) informaţia a fost dezvaluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte 
părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau 
 c) partea contractantă a fost obligată legal să dezvăluie informaţia. 
 Accesul persoanelor la informaţiile din dosarul de achiziţie publică se acordă cu 
respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul 
acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care 
aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, 
potrivit legii. 
26.4. Fac excepţie de la caracterul confidenţial al contractului informaţiile ce intră sub 
incidenţa Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum 
şi cele furnizate organelor de control, la cererea acestora. 
26.5. 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. 
26.6. Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului 
fără aprobarea prealabilă a achizitorului  şi de la a se angaja în orice altă activitate care 
intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului contract.  
 

27. Legea aplicabilă contractului 
27.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Parţile au înteles să încheie prezentul contract în două exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte şi conţine 17 pagini, inclusiv  Anexa nr. 1 care face parte integrantă 
din prezentul contract. 
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