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1. PárJi contractante 
In temeiul Legii 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificãrile i completärile ulterioare, a 

Hotärârii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitii publice / acordurilor cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile 
publice, s-a Incheiat prezentul contract de prestari servicii, 
Intre 
Autoritatea contractantá Administratia Nationala  "APELE ROMANE" - Administratia 
Bazinalä de Apä MU, cu sediul In Craiova, judeu1 Dolj, Str. Nicolae Romanescu, nr. 54, cod potal: 
200738, tel: 0251/426622, fax: 0251/427597, cod IBAN: R063 TREZ 2915 0220 1XO1 7172 deschis 
La Trezoreria Craiova, CIF: RO 23886365, reprezentatä prin Director, dr. Ing. Mann TALAU i 
Director Economic, Cristian TONICA, In calitate de Achizitor, pe de o parte, 

ALFA SOFTWARE SA, cu sediul in Zalãu, judetul Sälaj, Bdul Mihai Viteazul, BL. SCALA, et. 1, ap. 
68, cod postal: 450025, telefon: 0260-662112, fax: 0260-617824, mail: office@asw.ro  , cod IBAN: 
R028 TREZ 5615 069X XXOO 0907 deschis la Trezoreria Zalàu, inregistratã la O.R.C. Sãlaj sub nr. 
J31/85/25.01.1993, CIF: RO 3504649, reprezentatä prin Director General, Cristian-Gabriel PAVEL, 
In calitate de Prestator, pe de alta parte. 

2. Definitii 
2.1. In prezentul contract urmätorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract - reprezintä prezentul contract i toate Anexele sale; 
b. achizitor i prestator - parile contractante, aa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. preu1 contractului - preul platibil prestatorului de cätre achizitor, in baza contractului, pentru 
Indeplinirea integralä §i corespunzätoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activitati a càror prestare face obiectul contractului; 
e. produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i once alte bunuri cuprinse In 
anexalanexele La prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent 
serviciiLor prestate conform contractului; 
f. fora majorä - un eveniment mai presus de controlul parilor, care nu se datoreazä greelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi preväzut la momentul Incheierii contractului §i care face imposibilä 
executarea i respectiv, Indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: räzboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau once alte catastrofe naturale, restrictii apärute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea neflind exhaustivä, ci enuniativä. 
Nu este considerat fo4ã majorä un eveniment asemenea celor de mai sus care, farà a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din parti; 
g. zi - zi caLendaristicä; an - 365 de zile. 
h. mentenanta este: 

- mentenanla corectivá §i presupune repararea acelor erori care au persistat In cadrul sistemului 
informatic §i dupa testarea i implementarea acestuia, erori care nu se datoreazä beneficiarului 

- mentenanfa adaptivà reprezintä o mica parte din mentenanta sistemului, adaugandu-i uneori i un 
surplus de valoare, având In vedere cà sistemul informatic de regula se dezvoltä pentru a fi folosit i pentru 
alte situatii decât cele initiate; 

en1enana preventivá implicä schimbäri fàcute sistemului pentru a reduce sau atenua riscul 
iIui datoritä unor cauze, cum ar fi sporirea numärului de inregisträri mutt peste cele 

elucrate In 
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3. Interpretare 
3.1. In prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele La forma singular vor 

include forma de plural i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul ,,zi" sau ,,zile" sau once referire La zile reprezintä zile calendaristice, dacä nu se 

specifica In mod diferit. 

CLA UZE OBLIGA TORI! 

4. Obiectul principal at contractului 
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze ,,Servicii de actualizare i mentenanä Sistem Informatic ASiS 

pentru 26 utilizatori §i de asistenä la utilizarea acestuia" in conformitate cu obIigaiile asumate prin 
prezentul contract (servicii incluse sau servicii suplimentare La cerere). 

Serviciile se vor presta prin Internet/Remote de La sediul PrestatoruLui. 
Pentru deplasari La sediul AchizitoruLui pärile vor conveni conditiile de deplasare. 
4.2. Achizitorul se obliga sä plateasca pretul convenit pentru serviciile prestate. 
5. Preut contractului 
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de cãtre achizitor, este de 

3.480,00 lei/Lund pentru prestarea serviciiLor incluse, La care se adauga TVA, adicã un total de 
27.840,00 lei la care se adauga TVA. 

6. Durata contractului 
6.1. Durata prezentului contract este de 8 luni, incepand cu data de 01.05.2022 pana La data de 

31.12.2022 §i se poate prelungi in conditiile legii. 
6.2. Prezentul contract se poate prelungi cu 4 luni cu acordul p54ilor, pe baza unui act adiional la 

prezentul contract. Prin act aditional se poate conveni §i modificarea altor articole din contract. 
7. Executarea contractului 
7.1. Executarea contractului Incepe cu data de 01.05.2022. 
7.2. Executarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract se va face de regula prin Internet 

de La sediul Prestatorului. In cazul necesitäii deplasärii La sediul AchizitoruLui sau La unul din punctele 
sale de lucru parile vor conveni condiii1e de deplasare. 

8. Documentete contractului 
8.1. Documentele contractului sunt: 

a) Oferta financiarA 
b) Achizitie directa SICAP. 
c) Once acte aditionale La contract cu acordul ambeLor pàri. 

9. Caracterut de document public 
9.1. ContractuL are caracter de document public. Accesul persoanelor La aceste informaii se 

reaLizeazä cu respectarea termenelor §i procedurilor prevAzute de reglementarile legaLe privind liberul 
acces la informatiiLe de interes public §i nu poate fi restrictionat decât In mäsura In care aceste 
informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuaLä, potrivit Legii. 

10. Obtigaiite principale ate prestatorului 
10.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciiLe La standardele i / sau performaneLe stabilite. 
10.2. Prestatorul se obliga sa presteze pentru 26 utilizatori, serviciiLe de asistenta pentru utilizarea 

SistemuLui Informatic ASiS La cererea achizitorului cu incadrarea In numäruL de ore ofertat (11 ore); 
Prestatorul va Intiinta Achizitorul in cazul reaLizärii, respectiv depairii numthuLui de ore incluse 
lunar, pariLe urmánd sä convinã dacä se va emite comandä pentru ore suplimentare sau moduL de 
rezolvare a situatiei. 

10.3. Prestatorul se obligä sa asigure actualizarea §i mentenana SistemuLui Informatic ASiS pentru 
buna functionare a acestuia pentru o perioadä de 8 Luni. 

4. Prestatorul se obligã sà presteze la cererea achizitorului servicii suplimentare celor incluse, 
'. deplas.ri La sediul achizitorului. In acest car valoarea estimativä a acestor servicii, 

ondiiile ' i deplasare i termenul de prestare a acestora se vor conveni de comun acord dupà 

olicitArii/comenzii de cAtre Achizitor. 
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10. 5. Lunar, prestatorul va emite factura conform celor precizate la art. 5.1. 
11. Obligaiile principale ale achizitorului 
11.1. Achizitorul se obliga sä recepioneze serviciile prestate In momentul finalizãrii br. 
11.2. Achizitorul se obliga sa pläteascã pretul cätre prestator In termen de maxim 30 zile de la 

emiterea facturii de cätre acesta. 
11.3. Achizitorul se obliga sä plateasca cãtre Prestator valoarea aferentã cheltuielibor de deplasare 

pentru cazurile prevAzute la art. 7.2. Plata se va face in termen de maxim 30 zile de la emiterea facturii 
de cätre Prestator. 

11.4. Daca achizitorul flu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute 
conveflite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea 
sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza 
factura, prestatorul va relua prestarea serviciibor in cel mai scurt timp posibil. 

12. Sanctiuni pentru neIndeplinirea culpabilA a obligaiilor 
12.1. In cazul in care, din vina sa exclusivä, prestatorul nu reuete sã-i execute ob1igaii1e 

asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preu1 contractului, ca penalitäti, o 
sumã echivalentã cu o cota procentuala de 0,01% din preu1 serviciului neprestat pe fiecare zi de 
Intarziere pãna la stingerea ob1igaiibor. 

12.2. Nerespectarea ob1igaiibor asumate prin prezentul contract de cAtre una dintre päri, In mod 
culpabil §i repetat, dä dreptul pärii lezate de a considera contractul desfiintat de pun drept, farä 
somatie, punere In Intãrziere sau interventia instantei de judecatä. 

12.3. Achizitorul Ii rezervà dreptul de a renunta oricãnd la contract, printr-o notificare scrisä 
adresatä prestatorului, th.ra nici o compensaie, dacä acesta din urmä dä faliment, cu conditia caaceastä 
anulare sä nu prejudicieze sau sã afecteze dreptul la actiune sau despägubire pentru prestator. In acest 
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
Indeplinita pâna la data denuntArii  unilaterale a contractului. 

CLA UZE SPECIFICE 

13. Garantia de bunä executie a contractului. 
13.1. Nu se solicita. 
14. Alte responsabilitãi ale prestatorului 
14.1. (1) Prestatorul are ob1igaia de a executa serviciile preväzute In contract cu profesionalismul 

i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 
(2) Prestatorul se obligA sä supravegheze prestarea serviciibor, sä asigure resursele umane, cerute 

de i pentru contract, In mäsura In care necesitatea asigurrii acestora este prevazutä in contract sau se 
poate deduce in mod rezonabib din contract. 

14.2. Prestatorul este pe deplin responsabib pentru executia serviciibor In conformitate cu graficub 
de prestare convenit. Totodatä, este raspunzAtor atât de sigurana tuturor operaiunibor i metodebor de 
prestare utibizate, cat i de calificarea personabubui fobosit pe toatä durata contractului. 

14.3. Prestatorul i personabul sau sabariat ori contractat de acesta vor respecta confidentiabitatea 
datebor §i inform4iibor utibizate In Sistemul Informatic ASiS. Aceste date i informatii nu pot fi fobosite 
de cätre prestator decât cu acordub achizitorului §i doar pentru satisfacerea nevoilor acestuia pentru 
buna functionare a sistemului informatic. Incälcarea cbauzei de confidentialitate se supune begibor in 
vigoare. 

15. Alte responsabilitai ale achizitorului 
15.1. Achizitorul se obliga sa punã la dispoziia prestatorului once faci1itäi i/sau informatii pe 

care acesta le-a cerut i pe care be considerã necesare Indeplinirii contractului. 
Achizitorul are dreptul de a supraveghea desth.urarea prestàrii serviciibor §i de a stabibi 

br cu specificaiibe tehnice. 

JURIDIC 
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15.3. (1) Reprezentantul achizitorului numit din cadrul serviciului financiar-contabil are obligaia 
de a urmäri Indeplinirea clauzelor contractuale , de a efectua recepia lucrärilor, de a viza facturile 
emise. 

16. Receptie i verificäri 
16.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea br. 
16.2. Verificärile vor fi efectuate In conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 

are obhgaia de a notifica, In scris, prestatorului, identitatea reprezentani1or säi Imputerniciti pentru 
acest scop. 

16.3. Achizitorul are dreptul sä semnaleze eventualele lipsuri sau disfunctionalitäti ale Sistemului 
Informatic ASiS, jar Prestatorul are obligaia sä Inlocuiascã sau sä completeze lipsurile §i sä repare 
disfunctionalitaile constatate, In termen de 7 zile de la constatare, nerespectarea acestui termen 
atragãnd dupa sine amendarea termenului de plata cu numärul de zile de Intärziere. Pentru rezolvarea 
probleme1or/disfiincionalitailor semnalate nu este necesar sa se obtina acceptul prealabil al 
Achizitorului, conform cebor stipulate la 14.3. 

16.4. Prestatorul trebuie sa monitorizeze constant numarul de ore incluse si sa comunice 
Achizitorului in timp util, daca acestea au fost efectuate, in vederea emiterii unei comenzi pentru 
servicii suplimentare daca este cazul. 

17. Incepere, finalizare, Intârzieri, sistare 
17.1. (1) Prestatorul are obligaia de a Incepe prestarea serviciilor de la data primirii ordinului In 

acest sens din partea achizitorului. Ordinul de Incepere a lucräribor se emite In cel mai SCUrt timp 
posibil. 

(2) In cazul In care prestatorul suferä Intârzieri§i/sau suportä costuri suplimentare, datorate In 
exciusivitate achizitorului, pä4ile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului §i 
b) totalul cheltuielibor aferente, dacä este cazul, care se vor adauga la preul contractului. 
17.2. (1) Serviciile preState In baza contractului sau, dacä este cazul, oricare fazä a acestora, 

trebuie finalizatà In termenul convenit de p14i, termen care se cabculeazä de la data Inceperii prestärii 
serviciilor. 

(2) In cazul In care: 
i) once motive de Intãrziere, ce nu se datoreazà prestatorului, sau 
ii) alte circumstante neobinuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin Incälcarea 

contractului de cätre prestator, Indreptaesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a 
serviciilor sau a oricärei faze a acestora, atunci parile vor revizui, de comun acord, perioada de 
prestare i vor semna un act aditional. 

17.3. Dacä pe parcursub Indepbinirii contractului, prestatorul nu respectä termenele de prestare, 
acesta are obligaia de a notifica acest lucru, In timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadebor 
de prestare asumate se face cu acordul pa4ibor, prin act aditional. 

17.4. In afara cazului In care achizitorub este de acord cu o prelungire a termenului de executie, 
once Intârziere In Indepbinirea contractului dã dreptul achizitorului de a solicita penalitãi prestatorului. 

18. Ajustarea preu1ui contractului 
18.1. Pretul contractului de achizitie pubbicä este ferm, exprimat In lei §i nu poate fi ajustat pe toata 

durata de derubare a contractului, cu exceptia cebor prevazute la art. 10.4. 
19. Amendamente 
19.1. Pãrtile contractante au dreptul, pe durata Indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzebor contractului, prin act aditional, numai In cazul apariiei unor circumstante care lezeazã 
intersebe comerciale begitime ale acestora §i care nu au putut fi prevazute la data Incheierii contractului. 

20. Cesiunea 
atonubui ii este permisä doar cesiunea creantebor näscute din prezentul contract. 

tiile näscute din prezentul contract, rämãn In sarcina partibor contractante, astfeb cum 
i asumate initial. 
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21. Forta majorä 
21.1. Forta maj orä este constatatä de 0 autoritate competentä. 
21.2. Forta  majorã exonereazä pàrile contractante de indeplinirea ob1igaiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toatä perioada In care aceasta actioneazä. 
21.3. indeplinirea contractului va fi suspendata In perioada de actiune a fotei  majore, dar frä a 

prejudicia drepturile ce ii se cuveneau parilor pâna la aparitia acesteia. 
21.4. Partea contractantä care invocä fo4a majorä are obligaia de a notifica celeilalte pa4i, imediat 

i In mod complet, producerea acesteia §i sä ia once mäsuri care ii stau La dispoziie In vederea limitärii 
consecintelor. 

21.5. Dacä fo4a majora acioneazã sau se estimeazä cä va actiona pe o perioadä mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sä notifice celeilalte pä4i Incetarea de pun drept a prezentului contract, 
thrä cavreuna din päri sä poatä pretinde celeilalte daune-interese. 

22. Incetarea contractului 
22.1 - Prezentul contract Inceteazä prin ajungerea la termen, prin executarea, de cätre ambele päri a 
tuturor ob1igaii1or ce le revin conform contractului, prin acordul pà4ilor sau ca urmare a dispariiei, 
farä vina nici uneia dintre päri, a unui element esential al contractului, astfel cum acesta este definit in 
legislaia aplicabila. 
22.2 - Achizitorul poate rezilia prezentul contract de prestare cu efecte depline (de jure) dupã 
acordarea unui preaviz de 5 zile prestatorului, f.ra necesitatea unei alte formalitäti §i farä interventia 
vreunei autoritäti sau instane de judecatä, in oricare dintre situatiile urmätoare, dar nelimitându-se la 
acestea: 
a) Prestatorul flu livreaza produsele conform cu prevederile prezentului contract; 
b) Prestatorul flu se conformeazä Intr-o perioada de cel mult 48 de ore notificärii emise de cätre 
Achizitor care ii solicità remedierea executärii necorespunzAtoare sau neexecutärii obligaiilor din 
prezentul contract care afecteazA executarea corespunzatoare i la timp a fumizärii produselor; 
c) Prestatorul refuzã sä ducä la Indeplinire comenzile sau instructiunile emise de cätre Achizitor; 
d) In cadrul unei alte proceduri de achiziie sau procedura de acordare a unei finaifläri din bugetul CE, 
Prestatorul a fost declarat culpabil de Incälcarea gravä a contractului ca rezultat al neexecutärii 
ob1igaiilor sale contractuale; 
e) are bc once modificare organizaionalã care implica o schimbare cu privire la personalitatea 
juridicä, natura sau controlul Prestatorul, cu exceptia situatiei In care asemenea modificäri sunt 
inregistrate Intr-un act aditional la prezentul contract; 
f) aparitia oricärei alte incapacitäi legale care sä Impiedice executarea prezentului contract; 
g) prestatorul a intrat In faliment ca urmare a hotärãrii pronuntate  de judecätorul-sindic. 
22.3 - (1) Achizitorul ii rezervä dreptul de a denunta unilateral contractul in cel muLt 5 zile de la 
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevAzute La data Incheierii contractului §i care conduc: 
a) la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi 
contrara interesului public; 
b) la imposibilitatea derulärii prezentului contract, motivat de aparitia unor conjuncturi economice care 
determinã imposibilitatea Indeplinirii obligaiilor contractuale; 
(2) Dreptul de denuntare uniLateralã a contractului din partea achizitorului este valabil si pentru situatia 
sistarii alocärii resurselor financiare pentru indeplinirea prezentului contract. 
(3) In cazul prevazut mai sus prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 
partea din contract indeplinita pana La denuntärii unilaterale 
22.4. in cazul preväzut la clauza 22. 1, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzàtoare 
pentru partea din contract Indeplinitä pânä la data denuntrii unilaterale a contractului. 

23. Solutionarea litigiilor 
23. 	s izitorul i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilä, prin 

tra 	' • 
	.rice neInelegere sau disputä care se poate ivi Intre ei In cadrul sau In legaturã cu 

in , e'v inireaco '. tului. 



Director, 

1 

Dire rEmic, 
Cristian TONICA 

Director General, 
Cristian - Gabriel PAVEL Dr. Ing 

ADMINISTRATIA  

BAZALA 

DE APP AU 

23.2. Dacä, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul i prestatorul flu 
reuesc sa rezolve In mod amiabil o divergena coritractualä, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutiorieze de cãtre instanajudecatorescã competentã. 

24. Limba care guverneazä contractul 
24.1. Limba care guverneazã contractul este limba românã. 
25. Comunicäri 
25.1. (1) Once comunicare dintre pani, referitoare la Indeplinirea prezentului contract, trebuie sã 

fie transmisä in scris. 
(2) Once document scris trebuie Inregistnat atât In momentul transmiterii, cat §i In momentul 

pnimirii. 
25.2. Comunicãrile Intre pani se pot face §i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu 

conditia confirmänii in scris a priminii comunicärii. 
26. Legea aplicabilä contractului 
26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Pä4ile au Inteles  sa Incheie astàzi 20.04.2022 prezentul contract in 2(douã) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 

Administratia Bazinalá de Apä JIU 
	

ALFA SOFTWARE SA Zaläu 

Vizat pentru legalitate, 
Serviciu Juridic 

Serviciu AMLS, 
Papa Sorin 

fl2\ 
VIZAT;\ 
Control o 
financiar '. 
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