
CONTRACT DE SERVICII 

Nr. 15/J/10.03.2023  

În temeiul Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, a H.G. nr. 395/2016  pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în conformitate cu Procedura operațională privind 

efectuarea achizițiilor publice prin achiziție directă Cod: PO-AP-02 s-a încheiat prezentul contract de prestări  

servicii, ( denumit în continuare ”Contractul”) 

1. Părţi contractante

1.1. CENTRUL PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în  Municipiul 

București, Calea Victoriei nr. 126, Sector 1, adresă de corespondență: Municipiul București, Calea 13 

Septembrie 168-184, Sector 5, Cod de înregistrare fiscală: 36860537, email: achizitii@ctmb.eu, 

reprezentată prin Director General Ec. Georgiana TRIFU, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

Și  

1.2. S.C. BLUE CONTACT S.R.L., cu sediul în Oraș Popești- Leordeni, str. Postăvarului nr. 1A bis, 

ap.1, camera 1, Județ Ilfov, tel: 0722.472.467, e-mail: office@bluecontact.ro, având CUI 38875593, 

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/4225/2020 Cont RO26TREZ4215069XXX016219 

deschis la Trezoreria Ilfov, reprezentată prin Administrator Adrian Alexandru IFTENE, în calitate de 

prestator, pe de altă parte.  

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;

e. produse - echipamente, utilaje, materiale dezinfectante si odorizante precum şi orice alte bunuri cuprinse în

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate 

conform contractului; 

f. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut

la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, 

restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este 

considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, 

face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zil

h. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de presări servicii.

i. conflict de interese înseamnă 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 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 restricţii sunt de 

asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul 

prestatorului.   
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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 contractul de servicii, 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 prestări servicii de către cealaltă parte.  

l. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una 

din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;    

 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 

plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa 

acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod 

diferit. 

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

 

 

CLAUZE GENERALE 

 

4. Obiectul contractului   

4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de reparare și întreținere a echipamentelor 

informatice, COD CPV 50312000-5, în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini, pentru 

echipamentele informatice și periferice ale Centrului pentru Tineret al Municipiului București. 

 

5. Preţul contractului 

5.1. Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de  

20.000 lei, astfel: 

✓ servicii de reparare și întreținere a echipamentelor informatice: 10 luni x 2.000 lei/lună  

5.2. Plata serviciilor se va realiza lunar în baza procesului verbal de recepție și a facturii fiscale 

acceptată la plată. 

5.3. Achizitorul se obligă să efectueze plata către prestator în termen de 30 de zile de la data primirii 

facturii şi semnarea procesului verbal de recepţie. Plata se va efectua prin ordin de plată, în contul 

deschis de prestator la trezorerie. 

 

6. Durata contractului 

6.1. Prezentul contract de servicii intră în vigoare la data semnării și este valabil până la îndeplinirea 

obligațiilor asumate de către ambele părți. 

6.2.  Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 31.12.2023. Contractul de servicii se poate 

prelungi după data de 31.12.2023, prin act adițional semnat de ambele părți, la solicitarea achizitorului, 

pe o perioadă stabilită de către acesta.  

 

7. Executarea contractului  
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7.1. Executarea contractului începe de la data semnării lui, conform prevederilor de la articolul 

precedent. 

 

8. Documentele contractului 

 8.1. Documentele contractului sunt: 

- caietul de sarcini; 

- proces verbal de recepţie; 

 

9. Obligaţiile prestatorului 

9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/ sau performanţele prezentate în contract. 

9.2. Prestatorul are obligația de a respecta toate prevederile caietului de sarcini. 

9.3. Prestatorul răspunde față de achizitor pentru îndeplinirea prevederilor și obligațiilor ce rezultă din 

prezentul contract. 

 

10. Obligaţiile achizitorului 

10.1. - Achizitorul se obligă să recepţioneze lunar serviciile prestate. 

10.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 de zile de la emiterea 

facturii de către acesta.  

10.3. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile la expirarea perioadei prevăzute 

convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei 

de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, 

prestatorul va relua prestarea serviciilor în termen de maxim 2 zile. 

10.4. - 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.  

 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1. - 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 penalităţi, o sumă 

echivalentă cu 0,1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a 

obligaţiilor.  

11.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 

prevăzută în clauza 5.3. și nici nu intră sub incidența art.11.5., acesta are obligaţia de a plăti la 

solicitarea prestatorului, ca majorări de întârziere, o suma echivalentă cu 0,02 % din plata neefectuată, 

pe zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  

11.3. - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă dreptul părţii lezate 

să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură 

judiciară sau extrajudiciară.   

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în condiţiile 

Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca 

această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. 

În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

executată până la data denunţării unilaterale a contractului. 
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11.5 – Până la aprobarea bugetului local al Municipiului București sau a alocațiilor bugetare lunare, 

precum și în lipsa disponibilului în Trezoreria Municipiului București, ce împiedică efectuarea la termen 

a plăților, Centrul pentru Tineret al Municipiului București nu datorează majorări, penalități sau daune 

interese Prestatorului.  

CLAUZE SPECIFICE 

 

12. Ajustarea preţului contractului 

12.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în oferta 

financiară din SICAP. 

12. 2. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează. 

 

13. Amendamente  

13.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează 

interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului 

contract. 

13.2 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adițional, 

adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii.  

 

14. Cesiunea  

14.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul 

contract. 

 

15. Încetarea contractului 

15.1. Prezentul contract de servicii va înceta automat dacă în termen de 3 zile lucrătoare de la data 

stabilită de începere, prestatorul nu a demarat prestarea serviciilor în cauză. 

15.2. Încetarea prezentului contract de servicii în condiţiile art. 15.1 nu va produce niciun fel de efecte 

asupra altor drepturi ale achizitorului şi prestatorului dobândite în baza contractului de servicii. 

15.3. Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite la art. 15.1, Achizitorul poate rezilia Contractul de 

Servicii cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 30 zile Prestatorului, fără necesitatea 

unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre 

situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a) Prestatorul nu execută Serviciile în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract; 

b) Prestatorul nu se conformează notificării emise de către Achizitor; 

c) Prestatorul cesionează Contractul de Servicii sau subcontractează fără a avea acordul scris al 

Achizitorului; 

d) Prestatorul  face obiectul unei proceduri de insolvență, dizolvare, administrare judiciară sau sub 

controlul altei autorități, a încheiat o înțelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat 

activitatea, sau se află într-o situație asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de 

legislația sau reglementările la nivel național; 

e) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă; 

f) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care 

Achizitorul îl poate justifica; 
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16. Forţa majoră 

16.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

16.2. - Forţa majoră exonerează parţile 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. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

16.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 lună, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără 

ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

16.7 - Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din Contractul de Servicii de către oricare din părţi 

situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după 

data semnării Contractului de Servicii de către părţi. 

 

17. Soluţionarea litigiilor 

17.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea prezentului contract. 

17.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve 

în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 

către instanţele judecătoreşti competente din România.  

 

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 sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 

20. Protecţia datelor cu caracter personal 

20.1. Părțile se obligă ca toate datele cu caracter personal colectate și utilizate reciproc în vederea 

executării prezentului contract vor fi prelucrate cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 

679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date și legislației secundare aplicabile, exclusiv în scopul executării 

contractului, în cantitatea și pe durata minime necesare atingerii scopului propus, astfel încât prelucrarea 
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să asigure protecția drepturilor persoanelor vizate, indiferent dacă acestea aparțin semnatarilor, 

persoanelor de contact, angajați sau colaboratori ai fiecăreia dintre părți. 

20.2. Părțile se obligă să informeze, să instruiască și să se asigure că angajații săi, colaboratorii și/sau 

alți terți subcontractanți prin intermediul cărora execută obiectul contractului și prelucrează date cu 

caracter personal în vederea executării prezentului contract s-au obligat să respecte legislația în vigoare 

aplicabilă, indiferent de categoria de date prelucrate sau de mijlocul prin care prelucrarea este executată. 

20.3. Părțile se obligă să își actualizeze datele de contact imediat ce apar modificări în acest sens și să și 

le comunice reciproc, solicitând excluderea datelor care nu mai sunt de actualitate. Niciuna dintre părți 

nu va fi ținută răspunzătoare privind neexecutarea acestei obligații de către cealaltă parte. 

20.4. Părțile se obligă să ia toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea protecției 

datelor cu caracter personal prelucrate în orice mod, fără a se limita la drepturi predefinite de acces, 

prevenirea accesului neautorizat la date, pierderii și/sau distrugerii acestora, transmiterea și transportarea 

datelor prin metode corespunzătoare, asigurând întotdeauna accesibilitatea, trasabilitatea și 

disponibilitatea datelor. 

 

21. Legea aplicabilă contractului 

21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

21.2. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, precum şi 

reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de 

Primă Instanţă şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, 

subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi 

reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate 

din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau contractat de 

acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu. 

 

Părţile au înteles să încheie azi 10.03.2023 prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte.     

 

 

ACHIZITOR,                                                                                                    PRESTATOR, 

                               

Centrul pentru Tineret al Municipiului București                            S.C. BLUE CONTACT S.R.L 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Director General,                                                                                               Administrator, 

Ec. Georgiana TRIFU                                                                              Adrian Alexandru IFTENE 

 

 

Director General Adjunct 

Valentin CONDILĂ 

 

 

Șef Birou Financiar - Contabil, 

Ionela PETCU 
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Șef Birou Achiziții Publice, 

Alina MILEA  

 

 

Consilier Compartiment Juridic, 

Anca LEFTER 
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