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CONTRACT DE SERVICII
nr.1020/21 din data 18.07.2022

]. Părţile contractante
AUTORITATEA FEROVIARA“ ROMANA“ - AFER, cu sediul în Bucureşti. Calea Grivitei nr. 393.
sector 1. cod poştal 010719, telefon 021.3076850, fax 0213076809, înregistrată prin HG 626/1998.
cod fiscal RO4283163, cont IBAN RO61TREZ23F845000200130X deschis la Trezoreria sector 1.
reprezentată legal prin Constantin ANDRONACHE - Director General şi Gabriela BLAGA —
Director Economic, în calitate de Achizitor, pe de o parte
şr
Societatea “Informatică Feroviară” - S.A. cu sediul în Bucureşti, str.Gării de Nord nr.l, sector 1,
cod postal 010855, telefon 0212232778, fax 0212232779, nr.înregistrare la Registrul Comerţului
140/10636/2002. cod fiscal R014966210. cont IBAN R072TREZ7015069XXX017140 deschis la
Trezoreria Operativă sector ], reprezentată legal prin Adrian AMBROSA - Director General şi
Liliana CEPLEU - Director Economic, în calitate de Prestator. pe de altă parte

2. Definitii
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract — reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. Acltizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract:
c. pretul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor. în baza contractului. pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
0. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt consideratc asemenea evenimente: războaie.
revoluţii. incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca umiare a unei
carantine, embargou. enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunciativă. 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 obligaţiilor uneia din părţi;
g. zi — zi calendaristică: an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract. cu excepţia unei prevederi contrare. cuvintele la forma singular vor
include fomta de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi“ sau “zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice. dacă nu se
specifică in mod diferit.

4. Obiectul contractului
4.1 Prestatorul se obligă Să asigure pachetul de servicii in)?)rmatice WEB-PARC. sub forma de
abonament lunar conform anexei [ la prezentul contract.
4.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Pretul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor, este de
2.662.130 lei/lună la care se adaugă TVA. respectiv valoare totală contract 31.950 lei la care se
adaugă TVA.
5.2 Plata se va face cu ordin de plată, în cel mult 30 zile de la data primirii facturii.

6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de 12 luni, începând cu data de 01.08.2022.
6.2 Prezentul contract încetează să producă efecte la data la care părţile şi-au îndeplinit obligaţiile
asumate prin prezentul contract.
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7. Obligaţiile Prestatorului
7.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
7.2 Prestatorul este responsabil pentru calitatea serviciilor, conform descrierilor tehnice menţionate
în Anexa] la prezentul contract.
7.3 Prestatorul va asigura adaptarea serviciilor in funcţie de modificările legislaţiei şi regle-
mentărilor în vigoare, cu excepţia situaţiilor în care aceste modificări implică o reproiectare sau
înlocuire a unei aplicaţii incluse în serviciile contractate.
7.4 Prestatorul va pune la dispoziţia Achizitorului instrucţiuni de utilizare/manuale corespunzătoare
serviciilor contractate.
7.5 Prestatorul va asigura suport pentru serviciile contractate, dacă incidentele sunt raportate şi
înregistrate la Help Desk “Informatică Feroviară“.
7.6 Prestatorul acordă Achizitorului dreptul de utilizare pentru aplicaţia asupra căreia Prestatorul
deţine drept de autor şi care este inclusă în serviciile informatice ce fac obiectul prezentului
contract.
7.7 Dreptul de autor pentru documentele, produsele program de aplicaţie, codul sursă. alte materiale
ce conţin date şi informaţii fumizate Achizitorului de către Prestator vor rămâne în drept la
Prestator.

8. Obligaţiile Aclzizitorului
8.1 Achizitorul se obligă să plătească către Prestator preţul convenit în prezentul contract pentru
serviciile prestate, prin ordin de plată, în termenul precizat la pct.5.2 din prezentul contact.
8.2 Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite.
Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de
plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce Achizitorul onorează factura.
Prestator-ul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
8.3 Achizitorul se va asigura că personalul propriu care utilizează aplicaţiile informatice a fost
instruit şi a luat la cunoştinţă de instrucţiunile de utilizare/manualele corespunzătoare puse la
dispoziţie de către Prestator.
8.4 Achizitorul se obligă să păstreze confidenţialitatea documentelor. informaţiilor şi datelor puse la
dispoziţie de către Prestator pentru îndeplinirea obiectului contractului şi să nu le trasmită către terţi
fără acordul acestuia.
8.5 Achizitorul se obligă să respecte legislaţia în vigoare privind drepturile de autor referitoare la
producţia şi utilizarea de programe de calculator.
8.6 Achizitorul va anunţa telefonic la departamentul Help-Desk al Prestatorului orice incident care
are legătură cu serviciile informatice furnizate prin prezentul contract sau în scris, pe adresa
acestuia.

9. Sancţitmi pentru neîndeplinirea cuipabiiă a obligaţiilor
9.1 În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la pct.5.2. atunci acesta
are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată.
respectiv 0,03%/zi de întârziere din valoarea neachitată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
9.2 In cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului. ca daune-
interese. o sumă echivalentă cu 0,03% din prestaţia neefectuată până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
9.3 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 şi de a pretinde
plata de daune—interese.
9.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
Prestatorului. fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Prestator. În
acest caz. Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
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