
Contract de servicii 

nr,_1�1 +-(, :I�/ J�_data 

Avi\nd ca temei legal: Legea nr. 98/2016 privind achizi\iile publice cu modificările şi completările 
ulterioare, 1-!otăr,îren Guvernului nr. 395/20 I 6 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare; s-a 
încheiat prezentul contract de achiziţie publică de servicii denumit în continuare "contractul" 

I. P11r{ile co11tracta11te

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Incintă Port Constanţa, Poarta I, tel. 024 I 
/616.124, fax 0241/616.229, înl1in\ată prin Legea 412/2002, cod fiscal 11055818, cont nr. 
RO61TREZ23F845000200130X deschis la Trezoreria Municipiului Constan\a, reprezentată prin 
Director General - Cosmin Laurenţiu DUMITRACHE , 1 rin Căpitănia Zonală Galaţi 
reprezentată de Director / Căpitan Şef de Port Vh1duţ BRÎNZA  în calitate de BENEFICIAR, pc 
de o parte 

şi 

NEW SOLUTIONS CENTER S.R.L cu sediul in Galati str. Combinatului nr. 3, BI.CI, apt.37, 
Galati, numar de imegistrnre la Registrul Comcrtului .117/1316/2005, cod unic de înregistrare ROI 
7754750  , reprezentat prin Administrator în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte. 

2, D4i11i/ii 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpreta\i astfel: 

a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) ben�ficiar şi prestator - păr\ile contractante, aşa cum sunt acestea nnmitc în prezentul contract;
c) pre{u/ co11tract11/ui - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea intcgral{t şi corespunzătoare a tuturor obliga\iilor asumate prin contract;
ci) servicii - activitfiţi a căror prestare face obiect al contractului;
e) produse - echipamentele, maşinile, uti11tjelc, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul arc obliga\ia de a Ic furniza aferent
serviciilor p1·cstalc conform contractului;
I) for/a 11111joni - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei păr\i, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, rcvolu\ii, incendii, inundaţii sau
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urinare 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
obliga\iilor uneia din păr\i;
g) zi - zi calendaristică; a11 - 365 de zile.
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3. /11/erpre/are

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 Hzile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 

Cla11ze obliga/orii 

4. Obiectul şi pre/11/ co11/rac/11/11i

4.1. - Prestatorul se obligă să presteze Sc1·vicii de reparare şi de întreţinere a perifericelor 
informatice (dispozitivelor de imprimare şi copiere) din cadrul Autoritătii Navale Române -
CĂPITĂNIA ZONALĂ GALAT! trimestrial şi vor efectua lucrări de re1�nralii ori de câte ori 
este necesar la solicitarea beneficiarului, convenite în conformitate cu obliga\iile asumate prin 
prezentul contract. 
4.2. -Beneficiarul are obligatia ele a efectua plata către Prestator în termen cel nrnlt de 20 zile ele 
la înregistrarc,1 facturii la beneficiar. 
4.3. - l'rc\ul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil de către Beneficiar Prestatorului, 
este de de 504,20 lei fără TVA/lună, respectiv 6050,40 Id fără TVA pcntrul2 luni, la care se 
adaugă TVA în valoare de 1149,57 Ici. 
4.4 - Preţul contrnctului ramâne ferm pe toată durata de valabilitate /derulare a contractul\lÎ şi nu 
cuprinde valoarea materialelor şi a pieselor de schimb pentru echipamentele de imprimare care nu 
foc obiectul gman\iei. Prc\ul intervenţiilor solicitate la defecţiuni, va cuprinde costul pieselor şi / 
sau materialelor de schimb, fără manoperă. 

5. Condiţii de i11terve11/ie

5.J Echipamentele din Anexa I li se asigura service-ul la locul lor de runctionare sau in atelierele
NEW SOLUTIONS CENTER SRL. ln cazul in care revizia sau intcrventia reclamata se vor
efectua la BENEFICIAR, acestea se obliga sa asigme conditii normale dcsfasurarii activitatii de
service, conditii stabilite de comun accord: spatiu corespunzator, silcntiozitate, timpul necesar si
potrivit efectuarii activitatii de service.

5.2 Din momentul instiintarii, defectele aparute se remcdiaza in termen de: 
max. 48 ore, canci interventia nu necesita piese de schimb; 
max. 2 zile, in cazul in care reparatia solicita piese de schimb aflate pc stoc; 
max. 30 zile, cand defectele se rcmediaza in atelierele NEW SOLUTJONS 
CENTER S.R.L si/sau necesita piese de schimb ce trebuie comandate 
pmtenerilor externi. 

6. Durata co11tr11c/11/11i 

6.1 - Durata prezentului contract este de 12 hmi ele la data intr11rii sale în vigoare. 
6.2 - Contractul intră în vigoare la data semnării şi înregistrării contractului la beneficiar. 

7. Doc11111e11/e{e contmc/11/ui

7.1 - Documentele contractului sunt: 
cU contract11/ de prestări servicii; 
b) anexa 1 la con/mel.
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8, Obliga(ii/e principale ale Prestator11!11i 

8.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care foc obiectul prezentului contract în perioada 
convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate. 
8,2.Prestalorul se obligă să emită lunar factura aferentă serviciilor prestate prin prezentul 
Contract. 
8.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamati i şi acţiuni în justi\ie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legale de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate.

9, Obliga/iile principale ale Be11�/iciar11/11i 

9.1 - Beneficiarul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate lunrn-, în contul de trezorerie al Prestatorului, numai după aprobarea/recepţia îară 
obiecţiuni a livrabilelor aferente activitftţilor şi numai în condiţiile din Contract. 
9,2 - Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
9.3 - Benelkiarul se obligă să plutească pretul serviciilor căire Prestator în termenul de 20 de zile 
de la înregistrarea la bencliciar a facturii fiscale, 
9.4 -Dacă beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 
prevăzute convenite, Prestatorul are dreptul de a sista presturea serviciilor. Imediat ce beneficiarul 
onorează lltctura, Prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 

11/. S1111c{it111i penim 11eî11dep/i11ire11 c11/pabi/i1 a obligaţiilor 

I O. I.- Pentru neindeplinirea de catre prestator a obligatiilor prevazute, acesta datorcaza dobanda 
de 0,02 %, penalilati de intarziere in cuantum de 0,01% din valoarea serviciilor pentru servicii 
neprestate sau prestate cu intarziere, penalitati ce se vor retine din c/val facturii emise de 
prestator, precum si dobanda legala penalizatoare calculata in conformitate cu prevederile art. 3 
clin OG 13/2011 privind doba11dc1 legala 1v1111111eratorie si penalizatoare pentru obligat ii banesti, 
precum si reglementarea unor masuri financiar- fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea 
nr. 4 3/20 12. 
I 0.2.- Pcntrn neplata la termenbeneliciarnl datorează dobanda de 0,02 %, penalităti de întarziere 
în cuantum de 0,01 % pentru fiecare zi întarzială si dobandă legală penalizatoare calculata in 
conformitate cu prevederile art. 3 din OG 13/2011 privind dobanda legala re11111neratorie si 
penalizmoare penim obliga/ii banesti, precum si reglementarea unor masuri financiar- fiscale in 
domeniul bancar, aproba la prin Legea nr. 43/2012. 
I 0.3. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului fără nici o compensa�ie, dacă acesta din urmă intra în insolvenţă. În acest caz, 
prcslalorul arc dreptul de a pretinde numai plnta corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denun\ării unilaterale a contractului. 

Clauze .111ecijice 

I I.Alte respoosabilitâ/i ale Prestatom/11i 

11.1 - ( 1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prev11zute în contract cu profesionalismul 
şi promptitudinea cuvenite angqjamentului asumat. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, !ie 
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevazulft în contract sau se poate dedt1ce în mod rezonabil din contract. 
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11.2 - Prestatorul este pc deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în confor111itatc cu graficul 
de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguran\a tuturor opcra\iunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 
contractului. 
11.3 - Prestatorul va gestiona următoarele riscuri: riscul privind calitatca/profosionalis111ul 
angajaţilor Prestatorului responsabili de contract; riscul privind co111unicarea în cadrul 
contractului; riscul pentru securitatea si sănătatea în muncă, atât pentru ang(\jaţii Prestatorului 
responsabili de contract cât şi pentru personalul instruit; risc provenit din calitatea livrabilelor; 
riscul de a nu îndeplini activită[ile la timp; riscuri aferente condiţiilor de modificare a 
contractului; riscuri aferente condiţiilor de încetare a contractului; riscuri din activitntea 
financiară. 

12. Alte re.1po11.w1bi/il11ţi ale Achizitorului

12.1 - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conform ilatea lor. 
12.2 - l:lcncficiarul va actualiza Anexa I ori de câte ori va n cazul şi va transmite o notincare 
către Prestator. 

13. Recepţie şi verificări

13.1 - La fiecare intervenţie a Prestatorului se va întocmi de către acesta un Proces Verbal de 
intervenţie de la nivelul locaţiei, care se va semna de ambele părţi. 
13.2 - Prestatorul răspunde, potrivit obligaţiilor ce îi revin, pentru viciile ascunse care vor fi 
sesizate în scris Prestatorului de către autoritatea contractantă, Prestatorul fiind obligat să 
remedieze calitatea serviciilor. 
I 3.3 - Yerilicările vor fi efectuale de către Beneficiar, prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în 
conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Responsabili tehnici de contract desemnaţi: 

din partea beneficiarului: I
din pm1ea Prestatorului: 

13.4 - În silllaţia în care, la recepţia serviciilor, acestea nu corespund cerinţelor tehnice, plata 
contravalorii serviciilor ce fac obiectul contractului mmează a se efectua numai după livrarea 
integrală calitativfi şi cantitativă a serviciilor contractate, nefiind pcr111ise p!riţi par\iale din partea 
beneficiarului pentru obligaţii îndeplinite parţial ele ditrc Prestator. Eventualele remedieri se vor 
efectua pc cheltuiala Prestatorului. 

14. Ajustarea pre/ului co11tmclu/ui

14.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate 
la punctul 4.0bicctul şi preţul contractului, din prezentul contract. 
14.2 - Prc\ul contractului este ferm şi nu se ajustează. 

I 5. For/a majorii

15.1 - Forţa majoră exonerează păJ'\ile contractante de îndeplinirea obliga\iilor asu111ate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
15.2 - Îndeplinirea contracllllui va li suspendată în perioada de ac\iune a for\ei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 



15.3 -- Partea contractantă care invocă foqa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsmi care îi stau la dispozi\ie în 
vederea limitării consccin\elor. 
15.4 - Partea contract,mtă care invocă for\a majoră are obligaţia de a notifica ccleilalle păr\i 
încelarca cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
15.5 - Dacă forţa majoră aqioncază sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni

1 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, 
l'ări\ ca vreuna din păr\i să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

16, f11cetare11 co11tracl11l11i 

16.1 - i'l'Czcntul contract încetează în următoarele silua\ii: 
a) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului

contract şi legislaţiei aplicI1bile;
b) prin acordul părţilor consemnat în scris;
c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau .execută necorespunzător
obligaţiile contractuale,
16,2 - În situaţia rezilierii, totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către
Prestator a obligaţiilor contractuale, acesta va datora Beneficiarului daune-interese cu titlu de
clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.
16,3 - Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect ast1pra obligaţiilor deja scadente
între păqile contractante.
16.4- Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestare, în cel mult 15
zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului,
sub condiţia notiticftrii Prcstaton1lui cu cel pt1ţin 3 zile înainte de momentul dent111tarii.
16,5 - Bencliciart1l poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, lară efectuarea vreunei
alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecam, în siltta\ia în care Prestatornl
st1bcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi
obligaţiile sale.
I 6.6 - Prevederile prezentului contract în materia rezilierii conlractult1i se completează cu
prevede1·ile în materie ale Codului Civil.

I 7. So/11fio1111rea litigiilor 

17.1 • Părţile vor depune toate ef011urilc pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neîn\clegere sau dispută care se poate ivi între ci în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
co11tractt1lui. 
17.2 • Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, păr\ile nu reuşesc să rezolve în mod 
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de cfttrc 
inslan\clc judecătoreşti competente. 

18. Limba care g1111eme11z11 co11tract11I

18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

I 9, Co1111111ic11ri 

19.1 - (I) Orice comunicare între pi\Jîi, refedtoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie îmegistrnt atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii. 
19.2 - Comunicările între păr\i se pot face prin telefon, fax sau e-mail cu condi\ia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
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19.3 - Păqile se declară de acord că nerespectarea ccrinJelor referitoare la modalitatea de 
comunicare stabilite în prezentul contract să fie sancţionată cu inopozabilitatea respectivei 
comunicări. 

20. Lege11 (l[J/iC(lbi/11 CQ/1(/'{/C(I//Ui 

20.1 - Contractul va li interpretat conform legilor din România. 

Prezentul contract a fost editat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

PRESTATOR, 

NEW SOLUTIONS CENTER S.R.L 

DIRECTORGE 
Cosmin - Laurenţiu 
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ANEXA l 

Data: ........................................ . 

La contract nr ...................................... de asistenta tehnica pentru echipamentele de imprimare: 

Ecb!Q.amentc �_i)_ate sub incidenta contractului de a_,,o;_istent_� tehnică 

Nr. crt. Locaţie Nume echipament Stare echipament 

l. S!G. NAV.C.Z. Galaţi Ricoh MP305+ BUNĂ 

2. INM. NAVE GALAŢI CANON MF6!00 BUNĂ 

3. AGENŢI EC. GALA ŢI RICOH SP37!0 BUNĂ 

4. CONTABIL ŞEF GALAŢI HP MFP177 BUNĂ 

5. FIN. CONT. GALA Ţl RICOH MF3054 BUNĂ 

6. SIEPNF GALA Ţl RICOHMP305 BUNĂ 

7. SIEPNF GALA ŢI CANON MF410 UFR2 BUNĂ 

8. SECRETARIAT GALAŢI XEROX WORK CENTRE 5225 BUNĂ 

9. DIRECTOR CZ GALA Ţl HPNFP 177 BUNĂ 

10. INSPECTORATUL TEHNIC GALAŢI RICOH MP 305+ BUNĂ 

11. INSPECTORATUL TEHNIC GALAŢI R!COH SPC340 DN BUNĂ 

12. ETAJUL IlI CZ GALAŢI RICOH MPC 40 l DEFECTĂ 

13. OF. FETEŞTI XEROX3345 BUNĂ 

14. OF. FETEŞTI XEROX3215 BUNĂ 

15. OF.MACIN RJCOHMP305 BUNĂ 

16. INSPECTORAT TEHNIC BRAlLA RICOH SPC 340 DN BUNĂ 

17. SECRETARIAT BRĂILA CANON MF 6140 BUNĂ 

18. CPT. HARŞOV A RJCOH MP305+ BUNĂ 






