
4. OBIECTUL CONTRACTULUI 
4.1. - Prestatorul se obliga sa asigure asistenta tehnica si software pentru tehnica de 

calcul din dotarea institutie , inclusiv echipamentele de listare si multiplicare . 
4.2 - Prestatorul se obliga sa asigure asistenta pentru reteaua de calculatoare , mternet , 

precum si asistenta informatica pentru diverse aplicatii. 

3. INTERPRETARE 
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 

singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de 
context. 

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu 
se specifica in mod diferit. 

2. DEFINITll 
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni var fi interpretati astfel: 
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale; 
b. beneficiar si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul 

contract; 
c:. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, in baza contractului, 

pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
cl. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului; 
e. forta 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 nefiind 
exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de 
mad sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligatiilor uneia din parti; 

f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

1.2 Comuna Doljesti, cu sediul in Doljesti , cod unic de inregistrare 2613699, 
reprezentat legal de catre domnul Lungu Albert, in calitate de BENEFICIAR. 

1.1 S.C. HISERVICE SRL, cu sediul in .30, 
inreqistrata la Registrul Comertului cu nr. J2 rare 
R16918561, co la Trezoreria Piatra Neamt, 

tata pri RESTATOR, 
si 

1. PARTILE CONTRACTANTE 
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8. OBLIGATllLE PRESTATORULUI 
8.1 Prestatorul se obliga sa instruiasca personalul ce va deservi aplicatiile si tehnica 

de calcul ce fac obiectul prezentului contract; 
8.2 In limita posibilitatilor tehnice, Prestatorul va transfera datele informatice de pe 

eventualele aplicatii deja existente in firma, pe noile aplicatii; 
8.3 Prestatorul va raspunde la solicitarile legate de buna functionare a aplicatiilor si 

pentru orice problema tehnica in maxim 24 de ore pentru Piatra Neamt sau 48 de 
ore pentru alte localitati; 

8.4 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile contractate cu personal calificat si este 
deplin responsabil pentru executarea cu profesionalism, promptutudine si in 
conditii de siguranta si calitate a tuturor operatiunilor. 

8.5 Prestatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor la care 
va avea acces, si sa nu foloseasca sub nici o forma aceste informatii. 

8.6 Prestatorul se obliga sa raspunda material pentru pagubele produse din vina sa 
beneficiarului, (pentru neexecutarea, executarea defectuoasa sau executarna 
partiala a obligatiilor sale), in timpul executarii serviciilor. 

7.1 Prezentul contract intra in vigoare incepand cu luna martie 2021. 
7.2 Durata prezentului contract este de 12 luni , si se prelungeste automat cu cate ·12 

luni fara nici o alta notificare daca partile nu convin altfel. 

7. DURATA CONTRACTULUI 

6. MODALIT ATEA DE PLAT A 
6.1 Plata se va efectua cu ordin de plata in contul R044TREZ4915069XXX0033"10 

deschis la Trezoreria Piatra Neamt, in termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii. 
6.2 Documentele care stau la baza platii sunt factura fiscala insotita de fisele de 

activitate confirmate de catre beneficiar. Modelul fisei de activitate este prevazut in anexa 2 
la prezentul contract. 

5. PRETUL CONTRACTULUI 
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre 

beneficiar, este de 650 lei\luna , exclusiv TV A 
5.2 Materialele, componentele necesare pentru depanare, reconfigurare si modificare 

(crestere performante) la tehnica de calcul existenta sau utilizate in vederea remedierii unor 
defectiuni sau modificarii retelelor nu fac obiectul prezentului contract, acestea urmand a fi 
achizitionate separat. 

1 Asistenta patrimven 
2 lnstalare sistem operare 
3 lntretinere sistem de calcul (defragmentare, devirusare, instalare programe) 
4 Depanare fotocopiator 
5 Asistenta aplicatii anaf 
6 Reparatie sistem de calcul inlocuire componente 
7 Asistenta programe informatice 
8 Mentenanta internet si retea calculatoare 
9 Reparare, reindexare, arhivare baze de date contabilitate 
10 Revizie retea calculatoare si internet 
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·12. SOLUTIONAREA LITIGllLOR 

11. FORTA MAJORA 
11.1 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asurnate 

prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
11.2 lndeplinirea contractului va f suspendata in perioada de actiune a fortei majore, 

dar fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
11.3 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte 

partl, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la 
dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 

11.4 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. 

10. SANCTIUNI 
10.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute 

obligatiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul 
contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0, 1 % pe zi de 
intarziere, din pretul contractului. 

10.2. - In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termenul convenit, atunci 
acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala de 
OYYo pentru fiecare zi de intarziere, din plata neefectuata. 

10.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre 
parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept 
reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. 

10.4. - Beneficiarul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o 
notificare scrisa, adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da 
falirnent, 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. 

9. OBLIGATllLE BENEFICIARULUI 
9.1 Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului toate informatiile necesare 

pentru implementarea aplicatiilor. 
9.2 Beneficiarul se obliga sa notifice prestatorul in scris sau prin e-mail cu privire 

la situatiile care necesita interventia acestuia. 
9.3 Beneficiarul se obliga sa confirme executatea serviciilor prin semnarea fiselor 

de activitate. 
9.4 Beneficiarul asigura accesul personalului prestatorului in incaperile in care se 

afla echipamentele care fac obiectul contractului. 

8. 7 Prestatorul se obliga sa consemneze to ate operatiunile efectuate online si la 
sediile beneficiarului, in fisele de activitate pe care le inainteaza spre confirrnare 
utilizatorilor. 
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BENEFICIAR, PREST ATOR, 

SC HISERVICE SRL 
ILE 

14. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 
14.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au in tel es sa incheie astazi, 0/ · 0 J . .JJJ)j , prezentul contract m doua 
exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

13 .. COMUNICARI 
13.1. - Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 

trebuie sa fie transmisa in scris. 
- Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in 

momentul primirii. 
13.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, 

cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

·12.1. - Beneficiarul si 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. 

12.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul si prestatorul nu 
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca 
disputa sa se solutioneze prin instantele judecatoresti din Romania. 
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