
CONTRACT DE SERVICll SUBSECVENT (1) 

nr. 17 din data de 10.08.2017 

La ACORD CADRU nr. 16 /10.08.2017 

Art. 1. in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i a 
legislatiei secundare ~i tertiare in domeniu, se incheie prezentul acord cadru : 

intre 
autoritatea contractanta 

adresa sediului 
telefon 
cod fiscal 
cont trezorerie 
reprezentata prin 

in calitate de achizitor, 

'i prestatorul 
adresa sediului 
telefon/fax 
nu mar de inmatriculare 
cont 
reprezentat prin 
prestator 
de alta parte. 

Art. 2. Definitii 

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE $1 TAXE LOCALE A 
SECTORULUI 1, BUCURE$TI, 
Str. Piata Amzei Nr. 13, sector 1, Bucure,ti, CP 010343 
021.311.91.10/06/31 fax 021.312.72.40 , 
12293095, 
RO 78 TREZ 7012 4540 220X XXXX Trezorerie sector 1, 
Ona. DORINA VASILE , functia Director General , ~i Ona. RALUCA 
CORNELIA IONESCU, functia de Director General Adjunct al 
Directiei Economice, 

S.C. INTEGRISOFT SOLUTIONS S.R.L. 
Aleea lanca nr. 2, Bl. V18, Sc. A, Ap. 12, sector 3, Bucure,ti 
021.250.87.50 II 021.250.87.52 
J 40 / 10564 / 1999 cod fiscal RO 12448483 
RO 73 TREZ 7035 069X XXOO 0702 Trezorerie sector 3 
DI FLORIAN SIMIONESCU functia Administrator, in calitate de 

in prezentul contract urmatorii termeni var fi interpretati astfel : 
a. contract - prezentul contract ~i toate documentele sale; 
b. achizitor !;ii prestator - partile contractante, a!;)a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, pentru indeplinirea integrala ~i 
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activitatile a caror prestare fac obiectul contractului ; 
e. destinatie finala - locul unde prestatorul are obligatia de a presta serviciile ; 
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre!;)elii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~i care face imposibila executarea 
!;ii, 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 nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. 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 dintre parti. 

Art. 3. lnterpretare 
1. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural !;ii vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
2. Termenul "zi" - zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare. 
Termenul exprimat in zile incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului ~i se 
incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului ; ziua in cursul careia a avut lac un eveniment 
sau s-a realizat un act al autoritatii contractante nu este luata in calculul termenului . Daca ultima zi a 
unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legala, o duminica sau o sambata, 
termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare. Cuvintele referitoare la 
persoane sau parti var include societatile ~i companiile, precum !;ii orice organizatie avand personalitate 
juridica. 
3. Clauzele !;ii expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. 

Art. 4. Obiectul contractului 
(1) - Prestatorul se obliga sa asigure servicii de inchiriere a modulului software pentru 
interconectarea aplicatiei AvanTax cu platforma S.N.E.P - Cod CPV 72212217-3 in 
perioada/perioadele convenite !;ii in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
(2) - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate. 
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Art. 5. Pretul contractului 
Tariful unitar al serviciilor, este de 2.633, 14 lei/luna fara TVA (echivalentul a 577 euro/luna fara TVA la 
valoarea euro de 4,5635 lei, emisa de BNR !?i valabila la data de 09.08.2017), la care se adauga TVA in 
valoare de 500,30 leilluna rezultand valoarea finala de 3.133,44 lei/luna. 

Art. 6. Durata contractului 
Prezentul contract intra in vigoare la data de 15.08.2017 !?i este valabil pana la data de 31.12.2017, 
perioda in cadrul careia prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute la art. 4 pct. 1. 

Art. 7. Executarea contractului 
Executarea contractului incepe la data de 15.08.2017. 

Art. 8. Documentele contractului 
Documentele contractului sunt: 

a) comanda din SEAP, 
b) anexe la contract. 

Art. 9. Drepturi de proprietate intelectuala 

1. Dreptul de proprietate intelectuala asupra aplicatiei este al prestatorului, achizitorul avand doar 
drepturi de folosire neexclusiva. 
2. Achizitorul nu are dreptul in niciun caz de a exporta, studia, copia, divulga structura, logica !?i modul 
de organizare al informatiilor din programe sau din baza de date fara acordul scris al prestatorului. 
3. Licenta de utilizare a programului este parte integranta din acordul-cadrul in baza caruia se incheie 
prezentul contract subsecvent. 

Art. 10. Obligatiile prestatorului 
1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele impuse de legislatia privind plata prin 
mijloace electronice pe platforma www.ghiseul.ro. 
2. Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, 
cerute de !?i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract 
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
3. Prestatorul se obliga sa asigure prestarea serviciilor cu personal calificat. 
4. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 
1235/201 O privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata on line a taxelor !?i 
impozitelor utilizand cardul bancar precum !?i prevederile Ordinului Comun nr. 168/95/14/2011 al 
Ministrului comunicatiilor !?i societatii informationale, Ministrului finantelor publice !?i Ministrului 
administratiei !?i internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul national electronic 
de plata online a taxelor ~i impozitelor utilizand cardul bancar. 
5. Prestatorul se obliga sa transmita factura, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate pe luna 
anterioara, la registratura generala a achizitorului , fara a depa!?i data de 20 a lunii . 
6. Pentru serviciile prestate in luna decembrie, se va emite factura in perioada 15-20 a lunii decembrie. 
7. Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

a) reclamatii !?i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.}, folosite pentru sau in legatura cu serviciile 
prestate; !?i 

b) daune-interese, costuri , taxe !?i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in 
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea dispozitiilor legale. 

Art. 11. Obligatiile achizitorului 
1. Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit art. 14 punctul 1, serviciile prestate in termenul convenit. 
2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in intervalul de 24-28/29//30/31 ale lunii , 
pentru serviciile prestate in luna anterioara, cu conditia ca factura sa fie transmisa conform art.10 
punctul 5. 
3. Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile lucratoare de la data de 28/29//30/31 ale 
lunii , prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. lmediat ce achizitorul onoreaza factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor in termen de 1 zi. 
4. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati !?i informatii pe care acesta le 
considera necesare indeplinirii contractului. 

Art. 12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
1. in cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reu!?e!?te sa-!?i 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, 10% pe zi de intarziere din pretul calculat pe zi de nefunctionare 
a modulului software. 
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2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea datei de 31 
ale lunii , atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala de 
0,10% pe zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor din plata 
neefectuata. 
3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de ci:ltre una dintre parti . in mod culpabil ~i 
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de plin drept, fara nicio notificare 
prealabila ~i fara interventia instantelor de judecata ~i de a pretinde plata de daune-interese. 

Art. 13. Garantia de buni executie a contractului 
1. Garantia de buna executie a contractului , este de 5% din valoarea contractului ~i se va constitui prin 
retineri succesive din sumele datorate pentru facturile lunare. 
2. Prestatorul se obliga sa deschida cont de garantie de buna executie a contractului, in favoarea 
autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in 
administrarea acestuia. 
3. - Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati 
atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei 
Statului, cat ~i de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea 
careia este constituita garantia de buna executie. 
4. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe 
parcursul indeplinirii contractului , in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu i~i 
indeplineste obligatiile asumate prin contract. 
5. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia 
de a notifica pretentia contractantului , precizand obligatiile care nu au fast respectate. 
6. Garantia de buna executie se elibereazi:l/restituie in eel mult 14 zile de la data incetarii perioadei 
pentru care s-a incheiat/prelungit prezentul contract subsecvent, daca autoritatea contractanta nu a 
ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. 

Art. 14. Receptie si verificiri 
1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile Hotararii Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic 
de plata online a taxelor ~i impozitelor utilizand cardul bancar precum ~i prevederile Ordinului Comun nr. 
168/95/14/2011 al Ministrului comunicatiilor ~i societatii informationale, Ministrului finantelor publice ~i 

Ministrului administratiei ~i internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul national 
electronic de plata online a taxelor ~i impozitelor utilizand cardul bancar. 
2. Verificarile var fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 
obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest 
scop. 

Art. 15. incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in data de 15.08.2017. 
2. In cazul in care prestatorul sufera intarzieri datorate in exclusivitate achizitorului , partile var stabili de 
comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului; 
3. Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul , oricare faza a acestora prevazuta a fi 
terminata intr-o perioada stabilita in programul de lucru trebuie finalizate in termenul convenit de parti , 
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 
4. Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu poate respecta programul de lucru, acesta 
are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util , achizitorului . 
5. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului. 

Art. 16. Rezilierea si incetarea contractului 
1. Prezentul contract va inceta de drept la terminarea perioadei pentru care a fast incheiat. 
2. Achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte depline (de jure), fara necesitatea unei alte 
formalitati ~i fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile 
urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea: 

a) prestatorul nu presteaza serviciile conform cu prevederile prezentului contract; 
b) prestatorul refuza sa duca la indeplinire comenzile sau instructiunile emise de catre achizitor; 
c) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prezentului contract; 

3. Prestatorul poate rezilia prezentul contract daca Achizitorul : 
a) nu i~i indeplineste obligatia de plata catre Prestator a sumelor datorate acestuia in baza 

oricarei certificari din partea achizitorului , dupa expirarea termenului limita prevazut in prezentul contract; 
b) suspenda derularea serviciilor sau a oricarei parti a acestora pentru motive independente de 

culpa prestatorului ; 
4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti . in mod culpabil ~i 
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat ~i de a pretinde plata de 
daune-interese. 
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5. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata prestatorului , 
fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu 
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita 
pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 
6. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al prestatorului dobandit anterior acesteia 
in temeiul prezentului contract. 
7. In cazul deschiderii procedurii insolventei impotriva prestatorului, achizitorul i~i rezerva dreptul de a 
notifica administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la intentia de denuntare a prezentului contract; la 
data expirarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea solicitarii achizitorului de denuntare a 
contractului ~i daca administratorul judiciar/lichidatorul nu raspunde, contractul, se considera denuntat 
fara nicio alta formalitate ~i fara nicio alta procedura judiciara sau extrajudiciara. In acest caz, prestatorul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la 
data denuntarii unilaterale a contractului in conditiile prezentului articol sau pana la data exprimarii 
acordului de catre administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la incetarea contractului. 

Art. 17. Ajustarea pretului contractului 
1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele de la art. 5 . 
2. Pretul contractului subsecvent nu se ajusteaza. 

Art. 18. Amendamente 
1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului , de a conveni modificarea clauzelor 
contractului , prin act aditional , numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 
comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
2. Comunicarea, cercetarea ~i inregistrarea unor eventuale accidente de munca se va face cu 
respectarea Legii 319/2006 a securitatii ~i sanatatii in munca. 

Art. 19. Cesiunea 
Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din contract, obliga\iile nascute ramanand in sarcina 
partilor contractante, astfel cum au fost stipulate ~i asumate initial. 

Art. 20. Forta majori 
1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
3. lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti , in 48 ore, de la 
producerea fortei majore ~i in mod complet, interventia acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la 
dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni , fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 
vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

Art. 21. Solutionarea litigiilor 
1. Achizitorul ~i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 
contractului . 
2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative , achizitorul ~i furnizorul nu reu~esc sa rezolve 
in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin 
arbitraj la Camera de Comert ~i lndustrie a Municipiului Bucure~ti, fie de catre instantele judecatore~ti 
din Romania . 

Art. 22. Limba care guverneazi contractul 
Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

Art. 23. Comunicari 
1. Orice comunicare dintre parti . referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa 
in scris. 
2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~i in momentul primirii . 
3. Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon , telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

Art. 24. Legea aplicabili contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania . 
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Partile au inteles sa incheie astazi , 10.08.2017, prezentul contract in doua exemplare a cate 5 pagini , 
cate unul pentru fiecare parte. 

D.G.l.T.L. Sector 1 

___ jllZA_C.F...P..~-· 
r;:;-·-.;:1"'-·· t•i:-:c-rn~ 11 lu.r ..... , ioi_ow·~r~ .... .. 
I V~ZAT PT. _ ... F P J !, __ _ 

~ 

SERVICl·u·i\ JURIDIC SI 
SOLUTIONA CONTESTATll 

ALEXANDRU M CAN ATA VAMOS 

SERVICIUW CONTABILITATE 
CODRU SAtJVIM COCOTA 

J/l,{ 

Certificat in privinta realitatii 
regularitatii si legalitatii 

LIVIU CIULACU 

/~N~ 
Comp.Achizitii Publice, 

CRISTINA ELENA VLAGEA «r 

S.C. INTEGRISOFT SOLUTIONS S.R.L. 

/ADMINISTRATOR 
FLORIAN SIMIONESCU 
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