
 

 

 
 

Contract  de servicii  

Nr.1.317 data 31.03.2020  

1.Preambul  

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările 

ulterioare, a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contracului de achiziție publica/acordul-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice . 

 

2.Partile  

SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN “Dr.Constantin Gorgos” cu sediul 

in Bdul. Nicolae Grigorescu, nr.41, tel 021341.20.31, fax 021341.20.35  cod fiscal 14908162, 

cont trezorerie RO79TREZ7035041XXX000151 deschis la Trezoreria sector3 reprezentată 

prin Ec Mariana Valy Besoiu- MANAGER, in calitate de achizitor, pe de o parte 

    şi  

SC ALT COMPUTER SRL  cu sediul in localitatea Bucureşti, Calea Grivitei nr 

152 , Scara A , etaj 4 , ap. 19 ,cod de identificare fiscala nr 14638468 , cont  deschis RO 

19TREZ70158069XXX005193 e-mail : ramona.porumb@alt-computer.ro , reprezentant 

legal imputernicit  D-na  Ramona Porumb , în calitate de prestator, pe de altă parte. 

 

3. Obiectul principal al contractului   

3.1 - Prestatorul se obligă să presteze în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile 

asumate prin prezentul contract servicii   de reparare şi de întreţinere a computerelor 

personale si a fotocopiatoarelor , CPV: 50300000-8 conform descrierii din detaliiile achizitiei 

din sistemul electronic de achizitii publice  DA25377952 din 26.03.2020  

3.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate.  

4. Preţul contractului 

4.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor,  

este de 65,00 lei X 57 de calculatoare = 3705,00 lei/lună/  (fără TVA).si 5 x 225 lei = 1.125,00 

lei .  Valoarea totala lunara fara TVA este de 4.830,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 

917,70 lei. Valoarea totala lunara este de 5.747,70 lei.  Valoarea totala a contractului pana la 

data de 31.12.2020 este de 51.729,30 lei . 

4.2. Preturile serviciilor  include toate cheltuielile aferente interventiilor cu exceptia pieselor, 

componentelor, a materialelor care se constata a fi necesar a fi inlocuite si care vor fi decontate 

separat pe baza facturii emise de catre prestator.  

4.3.Valoarea serviciilor este ferma si nemodificabila pe toata perioada contractului. 

5. Durata contractului  

5.1 Durata prezentului contract este:  01.04.2020 pana la data de 31.12.2020  cu posibilitatea 

prelungirii duratei prin act aditional conform prevederilor art. 165 din HG nr. 395/2016 

publicata in monitorul oficial nr. 423/06.06.2016 , valoarea fiind trecuta in nota estimativa 

aferenta dosarului de achizitie . 
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6. Obligaţiile principale ale prestatorului 

6.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele prezentate în stasurile in vigoare,  

conform legislatiei in domeniu. 

6.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termenul stabilit maxim . 

6.3. Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 

-  reclamaţii şi acţiuni în justiţie, in legatura cu serviciile prestate-intocmirea eronata a 

documentatiilor solicitate  

-  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 serviciile  achiziţionate, 

-   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. 

7. Obligaţiile principale ale achizitorului 

7.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termen de 60 zile 

calendaristice de la primirea facturii fiscale sau de la recepția serviciilor în cazul în care 

data primirii facturii este anterioara recepției. Documentele în baza cărora se va face plata 

vor fi: procesul verbal de recepție a serviciilor şi factura fiscală. 

7.2.  Plata se va realiza prin ordin de plată, pe baza facturii acceptate de spital în contul pe care 

prestatorul îl are deschis sau se obligă să-l deschidă la trezorerie. 

7.3.  Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 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 termen de 24 ore 

de la plata facturii. 

8. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

8.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 

şi promptitudinea 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 prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

8.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul 

de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 

metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 

contractului. 

9. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

9.1 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 pentru 

îndeplinirea contractului. 

10. Recepţie şi verificări  

10.1 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.  



 

 

10.2 Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 

conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica 

în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1 În cazul în care prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, 

atunci achizitorul are dreptul de a deduce penalităţi în cuantum de 0,06% din valoarea 

neexecutată a contractului, pe ziua de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  

11.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul contractual convenit la art. 

9, pct. 9.3, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 

procentuală de 0,06% din plata neefectuată pentru fiecare zi întȃrziere, pȃnă la îndeplinirea 

efectivă a obligaţiilor. 

11.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de 

daune-interese 

11.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii,  în cel mult 

30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât 

îndeplinirea acestuia ar fi contrară interesului public. 

11.5.Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract şi în situaţia în care 

alocarea resurselor financiare a fost sistată. 

12. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului 

12.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 

mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat . 

12.2 Achizitorul are dreptul de  denunta unilateral prezentul contract, printr-o notificare scrisă 

adresată prestatorului cu cel putin 20 de zile anterior denuntarii, 

12.3.  Modificarea clauzelor contractului poate fi făcută numai prin acordul de voinţă al 

părţilor, prin act adițional la contract, încheiat în formă scrisă. 

 

12.3.1 În cazul în care se dorește prelungirea contractului, cu cel puţin 30 de zile calendaristice 

înainte de data efectivă  a expirării contractului,  se va transmite de oricare dintre părțile 

contractante o  cerere oficială pentru prelungirea acestuia. 

13. Suspendarea  

13.1. Părţile, de comun acord, pot hotărî suspendarea contractului în cazuri justificate, pe o 

durată limitată. Intenţia de suspendare a contractului va fi făcută în scris, cu 30 de zile 

înainte de data stabilită pentru suspendare. 

14. Încetarea prezentului contract: 

14.1.  La ȋmplinirea termenului pentru care a fost încheiat. 

14.2. Prin denunţarea unilaterală de către achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată 

prestatorului, în cazul în care acestuia i se retrage autorizaţia de funcţionare, intră în procedura 

de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, prestarorul are 

dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până 

la data denunţării unilaterale a contractului. 

14.3. Prin denunţare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată prestarorului, în cazul în 

care acesta nu îşi îndeplineşte la timp şi în bune condiţii oricare dintre obligaţiile ce-i revin. 



 

 

14.4.   Prin denunţare unilaterală de către achizitor ȋn cazul apariţiei unor cirumstanţe care nu 

au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi cu condiţia ca acesta să notifice 

prestatorul. 

14.5. Prin acordul scris al părţilor. 

14.6. Prin denunţare unilaterală de către achizitor cu o notificare prealabila cu cel putin 20 de 

zile anterior denuntarii.  

15. Ajustarea preţului contractului 

15.1. Preţul contractului nu se ajustează. 

16. Cesiunea 

16.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 

contract. Este permisă doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligaţiile 

născute rămȃnȃnd în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate 

iniţial. 

16.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice 

alte obligaţii asumate prin contract.   

17. Forţa majoră 

17.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

17.2.  Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

17.3. 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. 

17.4.  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. 

17.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

17.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi rezilierea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

18. Protectia datelor cu caracter personal  

În temeiul și/sau în legătură cu Contractul, anumite date cu caracter personal ale 

persoanelor fizice care au calitatea de reprezentanți, persoane de contact, 

angajați ai Părților (denumite în continuare „Persoanele vizate”) sunt sau vor fi 

puse la dispoziția Părților fie în cuprinsul acestui Contract, fie prin transmitere 

ulterioară între Părți. Astfel, vor putea fi prelucrate (inclusiv prin colectare, 

stocare și utilizare) următoarele categorii de date cu caracter personal ale 

Persoanelor vizate: nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, 

semnătura, funcția, în legătură cu reprezentanții sau persoanele de contact ale 

celeilalte Părți. Aceste date vor putea fi colectate fie de la cealaltă Parte, fie 

direct de la Persoanele vizate. 

Fiecare Parte se obligă să prelucreze datele personale ale Persoanelor vizate doar 

în scopul stabilirii, derulării, monitorizării și ținerii evidenței relațiilor de afaceri 



 

 

dintre ele desfășurate in temeiul Contractului și este răspunzătoare față de 

cealaltă Parte pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a unei încălcări de către 

aceasta a dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor, a 

legislației române în domeniu, precum și a prezentului Contract. 

Pentru a asigura informarea la timp, transparentă și relevantă a Persoanelor 

vizate, conform cerințelor legislației aplicabile în domeniu, fiecare Parte va 

întocmi și va fi răspunzătoare pentru conținutul propriei sale note de 

informare cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal pe care o 

desfășoară în legătură cu Persoanele vizate ale celeilalte Părți, precum si pentru 

orice prejudicii cauzate (inclusiv sancțiuni aplicate) ca urmare a neîndeplinirii, 

total sau parțial, a acestei obligații care-i revine. Totodată, pentru facilitarea 

procesului de comunicare cu Persoanele vizate, fiecare Parte se obligă să 

comunice către Persoanele sale vizate nota de informare a celeilalte Părți în 

numele acestei Părți în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la momentul 

primirii respectivei note de informare de la cealaltă Parte, și să furnizeze 

celeilalte Părți în scris de îndată dovada comunicării. Părțile își vor comunica 

reciproc notele de informare pentru Persoanele lor vizate în cel mult 30 (treizeci) 

de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Contract. 

Datele cu caracter personal prelucrate de fiecare Parte trebuie să fie exacte, 

complete și actuale. În acest scop, fiecare Parte o va informa pe cealaltă Parte 

de îndată în cazul în care Persoanele vizate i-au comunicat orice modificare a 

datelor cu caracter personal prelucrate conform prezentului articol. 

Partile se obligă reciproc să implementeze, să mențină și să opereze măsuri 

tehnice și organizatorice suficiente și adecvate care să îndeplinească cerințele 

legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal pentru a 

asigura securitatea, confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea datelor cu 

caracter personal și protejarea lor împotriva prelucrării (inclusiv utilizării) 

neautorizate sau nelegale și împotriva pierderii accidentale, distrugerii și/sau 

deteriorării lor; la cererea în scris a celeilalte Părți, fiecare Parte va prezenta 

dovezi ale respectării în concret și corespunzător a acestor obligații. 

Fiecare Parte se obligă să notifice în scris, imediat sau în cel mult 24 de ore, pe 

cealaltă Parte, cu privire la orice plângere și/sau cerere care se referă la 

prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor sale vizate, sau la 

respectarea legislației in vigoare sau a instrucțiunilor celeilalte Părți în această 

materie, ori, dupa caz, sau cu privire la orice incident de securitate privind aceste 

date. 

Oricind pe parcursul derularii raporturilor lor de afaceri în temeiul și/sau în 

legătură cu acest Contract, fiecare dintre Părți, la solicitarea celeilalte 

Parti și/sau a Persoanelor vizate, precum și la încetarea raporturilor de afaceri în 



 

 

temeiul și/sau în legătură cu acest Contract, în termen de 15 (cincisprezece) zile 

calendaristice de la solicitare, respectiv încetarea raporturilor de afaceri, fiecare 

Parte se obligă să șteargă datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate ale 

celeilalte Părți, cu exceptia cazurilor în care este îndreptățită să stocheze și/sau 

să prelucreze în continuare aceste date, total/parțial, în baza unei prevederi 

legale, a unui interes legitim, și/sau în cazul în care a obținut în mod legal 

consimțământul vreuneia dintre Persoanele vizate ale celeilalte Părți. La 

solicitarea oricăreia dintre Părți sau a unei Persoane vizate a acestei Părți, 

cealaltă Parte va transmite în scris dovada respectarii obligaților prevazute în 

prezentul articol, și/sau motivele pentru care este îndreptățită să stocheze și/sau 

să prelucreze în continuare datele personale respective. 

La solicitarea oricăreia dintre Părți sau a unei Persoane vizate a acestei Părți, 

cealaltă Parte va transmite în scris dovada respectarii obligaților prevazute în 

prezentul articol, și/sau motivele pentru care este îndreptățită să stocheze și/sau 

să prelucreze în continuare datele personale respective. 

Părțle se obligă să-și ofere, cu celeritate, în mod rezonabil și cu bună-credință, 

asistență și cooperare reciprocă la solicitarea oricăreia dintre acestea în vederea 

respectarii obligațiilor lor în ceea ce privește datele cu caracter personal ale 

Persoanelor vizate în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția 

acestor date. 

În contextul îndeplinirii obligațiilor menționate în Contract, datele cu caracter 

personal ale Persoanelor vizate vor putea fi transferate în străinătate, către state 

din Uniunea Europeană („UE”), Spațiul Economic European („SEE”), ori din 

afara UE sau a SEE. Orice transfer de date cu caracter personal realizat de 

oricare din Părți va respecta cerințele legale prevăzute în legislația aplicabilă, 

incluzând Regulamentul UE nr. 679/2016. 

În cazul și în măsura în care oricare dintre Părți va acționa, în calitate de 

persoană împuternicită pentru cealaltă Parte, în legătură cu date cu caracter 

personal prelucrate în temeiul și/sau în legătură cu Contractul, Părțile se obligă 

să încheie un acord de prelucrare a datelor în conformitate cu prevederile Art. 

28 din Regulamentul general privind protecția datelor sau orice prevedere legală 

subsecventă echivalentă a acestuia, pentru a asigura conformitatea cu cerințele 

legale aplicabile cu privire la o astfel de prelucrare de date cu caracter personal.  

19. Soluţionarea litigiilor 

19.1.  Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

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

în legătură cu îndeplinirea contractului. 



 

 

19.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc 

să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.  

20.  Subcontractanti 

20.1. Prestatorul  are obligaţia de a nu subcontracta prezentul contract fara acordul scris al 

achizitorului  

20.2. (1) Funizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor cuprinzând datele de recunoaştere a acestora, precum şi contractele 

încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 

20.3.  Prestatorul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

21. Comunicări 

21.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 

să fie transmisă în scris. 

        (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 

momentul primirii. 

21.2.   Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării 

în scris a primirii comunicării. 

21.3.  Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt 

confirmate în  scris, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute în articolul 

precedent. 

21.4.   Orice modificare a adresei de corespondență este opozabilă celeilalte părți numai dacă 

a fost comunicată celeilalte părți prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire.Înlocuirea persoanelor responsabile cu derularea contractului trebuie 

comunicată celeilalte părți neîntârziat (în cel mult 3 zile).Prejudiciile cauzate de 

anunțarea cu întârziere a înlocuirii vor fi suportate de partea răspunzătoare pentru 

trimiterea cu întârziere a comunicării. 

22. Dispoziţii finale 

22.1. În cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele 

rămase valabile vor continua să-şi producă efectele, cu excepţia cazurilor în care clauza 

sau partea anulată va conţine o obligaţie esenţială pentru validitatea şi/sau executarea 

contractului. 

22.2. În cazul fuziunii/divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părţi aceasta are 

obligaţia de a aduce la cunoştinţa celeilalte părţi modificările survenite în actele 

constitutive ale societăţii în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului 

legal al acestei părţi contractante. 

22.3. Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părţi nu afectează 

executarea contractului, obligaţiile părţii fiind în totalitate şi în indivizibilitate preluate 

de unul dintre succesorii/succesorul acesteia. 

23. Legea aplicabilă contractului 

23.1  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 



 

 

23.2 Părţile au înteles să încheie azi 31.03.2020 prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte.  

   

             Achizitor,       Prestator  

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN       SC ALT COMPUTER SRL      

    „Dr.Constantin Gorgos” ,                                              

          

  MANAGER,              DIRECTOR EXECUTIV 

 Ec.Mariana- Valy BESOIU                              RAMONA PORUMB                                                            

                                                               

 

      DIRECTOR MEDICAL 

          Dr. Silvia Nastase  

 

 Cabinet de avocatura 

Av. Bombescu Ioan Marius 

 

 

   Intocmit,  

     Sef Serv. Administrativ  

     Ec.  Nicoleta NECULA  

 

 

 


