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Contract de asistență tehnică hardware și software,  

întreţinere şi mentenanţă site WEB  

NR. .56/27.05.2021..................... 

 

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE: 

S.C. ROMAV COMUNICATII S.R.L cu sediul în București, Str. Orzari Nr. 61, Sector 2, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/10364/2012, Codul unic RO30645238, având codul IBAN 
RO54TREZ7025069XXX016044 deschis la Trezorerie Sector 2, reprezentată legal prin Dl. 
PANINOPOL Marius – Director General, denumită în continuare Prestator, 

și 

Centrul pentru Seniori al Municipiului București, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 
47, Sectorul 5, având CIF 38502276, tel: 0785/199.197, cont RO26TREZ24A675000200109X, 
deschis la Trezoreria Sectorului 5, reprezentată legal de către Elena Alexandra DOBRE în calitate 
de Director General, denumită în continuare Beneficiar 

În considerarea celor menționate, a promisiunilor și înțelegerilor reciproce, conținute în prezentul 
contract a căror acceptare și suficientă sunt recunoscute și, intenționând să fie obligați juridic prin 
prezentul, părțile convin încheierea prezentului înscris, denumit în continuare “Contract”, în 
următoarele condiții: 
 
 
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea urmatoarelor servicii: 
- servicii de asistenţă tehnică, întreţinere şi mentenanţă pentru a asigura funcţionarea optimă a 
rețelei si a sistemului informatic al Centrului pentru Seniori al Municipiului București, la punctul 
de lucru situat in Str. Drumul Taberei nr. 18 (Complex Orizont), sector 6; 
-  servicii de asistenţă tehnică, întreţinere şi mentenanţă pentru a asigura funcţionarea optimă a site-
ului WEB al Centrului pentru Seniori al Municipiului București,  
conform ofertei prezentate, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. 
2.2. Echipamentele informatice (calculatoare și periferice informatice) care necesită asigurarea în 
permanență de servicii de întreținere și reparare, sunt enumerate în Anexa 1. 
2.3. Serviciile prestate pentru asigurarea functionarii site-ului WEB sunt enumerate în Anexa 2. 
 
 
Art. 3. PREȚUL CONTRACTULUI. MODALITĂȚI DE PLATĂ 

3.1. Valoarea prezentului contract s-a negociat de comun acord la valoarea de 1.260,50 Lei plătibili 
lunar, la care se adaugă cota de TVA legal aplicabilă, reprezentând abonamentul de service și 
asistență tehnică pentru echipamentele menționate în Anexa 1 si pentru serviciile prestate 
enumerate din Anexa 2. 
Valoarea totala a contractului este de 8.823,50 lei fara TVA (10.500,00 lei cu TVA). 
3.2. Piesele de schimb și componentele necesare înlocuirii celor defecte sau upgrade nu fac parte 
din prețul prezentului contract și se vor achiziționa, factura și plăti distinct în baza unor “devize de 
reparații” întocmite de Prestator și cu aprobarea Beneficiarului. 
3.3. Costul materialelor și subansamblelor necesare efectuării lucrărilor de reparație vor fi suportate 
de către Beneficiar în baza devizului prezentat de Prestator. 
3.4. Pentru operațiuni si servicii suplimentare ce nu sunt incluse în contract, solicitate de către 
Beneficiar, Prestatorul va întocmi un deviz, Beneficiarul având obligația să plătească contravaloarea 
lucrarilor suplimentare realizate și descrise în deviz. 
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3.5. Achiziționarea de noi echipamente, de către Beneficiar, presupune modificarea acestui contract 
printr-un act adițional în care să fie evidențiată nouă valoare corespunzator cu tipul și cantitatea 
echipamentelor incluse în contract. 
3.6. Plata se va efectua de către Beneficiar în termen de 30 zile de la data emiterii facturii. 
3.7. Orice plată prevazută de prezentul contract se consideră efectuată numai în cazul în care suma 
respectivă este evidențiată în contul bancar al Prestatorului. Efectuarea plăților de către Beneficiar nu 
este condiționată de semnarea sau ștampilarea facturii de primire. 
3.8. Nu sunt admisibile plăți prin compensare decât numai dacă Prestatorul își exprimă acordul 
expres în acest sens. 
 
 
Art. 4. VALABILITATEA CONTRACTULUI 

4.1. Contractul este valabil începând cu data de 01.06.2021 până la data de 31.12.2021. 
4.2. Termenul va putea fi prelungit prin act adițional, semnat de către ambele părți. 
 
 
Art. 5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI 
 

 Să furnizeze servicii de asistență tehnică hardware și software, întreţinere şi mentenanţă 
pentru echipamentele specificate în Anexa 1, astfel încât să asigure buna lor funcționare în 
perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

 Pentru reparaţiile care necesită înlocuirea de piese, achiziționarea pieselor ce le vor înlocui 
pe cele defecte se va face pe bază de comandă, Prestatorul întocmind și prezentând în acest 
sens un „deviz de reparații” cu piesele necesar a fi înlocuite. 

 Intervențiile în atelierul propriu al Prestatorului sau alte operațiuni/reparații de anvergură, se 
vor efectua în baza unui deviz de reparație, prezentat în prealabil de către Prestator și 
acceptat de Beneficiar după caz. În baza Procesului-Verbal de recepție, Beneficiarul va 
confirma pe documentele prezentate de personalul Prestatorului efectuarea lucrărilor de către 
acesta. 

 Prestatorul asigură garanție pentru lucrările efectuate pe o perioadă de 12 luni. 

 Să furnizeze serviciile de asistență tehnică întreţinere şi mentenanţă specificate în Anexa 2, 
astfel încât să asigure buna funcționare a sitelui WEB în perioada convenită şi în conformitate 
cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

 Prestatorul asigură garanție pentru serviciile efectuate. 

 În situația în care Prestatorul constată necesitatea unei aplicații informatice (licență) pe care 
Beneficiarul nu o deține deja, reprezentantul Prestatorului va emite „note de necesitate”, care 
vor cuprinde justificarea necesității achiziției aplicației respective, tipul și costul estimat al 
acesteia. 

 Prestatorul va interveni în cel mai scurt timp posibil de la sesizarea de către Beneficiar a unei 
defecțiuni a echipamentelor IT sau a unei probleme referitroare la siteului WEB (maxim 60 
minute), ori de câte ori se solicita acest lucru, de Luni până Vineri în conformitate cu 
programul normal de lucru al Beneficiarului. 

 Între responsabilul/responsabilii Prestatorului și reprezentanții Beneficiarului va exista o 
legătură permanentă (e-mail și telefon). 

 În momentul primirii notificării, e-mail/telefon, din partea achizitorului, reprezentanții 
Prestatorului se vor deplasa în termenul solicitat (60 minute) la locația Beneficiarului unde s-a 
semnalat necesitatea în vederea remedierii problemei/problemelor apărute. 

 În cazul raportării problemelor în afara programului de lucru agreat, timpul de remediere se 
măsoară începând cu prima oră lucrătoare a următoarei zile de lucru. 

 Prestatorul va prezenta modul de acțiune în cazul apariției unor defecțiuni de natură 
hardware/software deosebite, precum și timpul mediu estimat pentru remedierea unei astfel 
de defecțiuni, ori de cate ori este nevoie. 
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 Prestatorul se obligă la întocmirea unui Proces Verbal centralizator de evenimente cu tipurile 
de interveniții efectuate in luna ce tocmai s-a încheiat, semnat de ambele părți, Proces Verbal 
ce va fi atașat la factura respectivei luni. 

 Prestatorul se obligă să solicite de la Beneficiar orice informații îi sunt necesare pentru 
ducerea la îndeplinire a prezentului contract. 

 Prestatorul se obligă să respecte confidențialitatea detelor și informațiilor la care are acces în 
indeplinirea obligațiilor rezultate din prezentul contract, să nu divulge informații persoanelor 
neautorizate și să nu permită accesul persoanelor neautorizate la aceste informații. 

 Prestatorul este singurul răspunzător pentru respectarea normelor de protecția muncii și PSI 
pentru proprii angajați ce vor desfășura activități în locația Beneficiarului.  

 
OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 
 

 La constatarea oricărei defecțiuni ale echipamentelor IT sau oricarei probleme legate de 
functionarea siteului WEB, să informeze Prestatorul. 

 Să asigure accesul în sediul propriu, la echipamentele prevazute în Anexa 1, a specialiștilor 
și delegaților Prestatorului, în vederea efectuării service-ului ce face obiectul contractului. 

 Să colaboreze la diagnosticarea defectelor echipamentelor sau a problemelor aparute 
referitoare la functionarea siteului, precizând modul și condițiile în care s-a produs 
defecțiunea. 

 Să pună la dispoziția specialiștilor Prestatorului echipamentele defecte, imediat după 
prezentarea acestora la sediul Beneficiarului. 

 Să respecte instrucțiunile de utilizare ale echipamentelor IT, conform indicațiilor tehnice ale 
producătorului și să asigure echipamentele împotriva oricăror intervenții neautorizate, în caz 
contrar, Beneficiarul urmând să achite separat contravaloarea reparației respectivului 
echipament. 

 Să asigure exploatarea echipamentelor numai cu personal calificat și instruit asupra condițiilor 
și modului de exploatare. (Prestatorul poate instrui gratuit personalul Beneficiarului în cazul în 
care acesta solicită). 

 Să respecte instrucțiunile de utilizare și folosință a programelor software, conform indicațiilor 
Prestatorului. 

 Beneficiarul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit. 

 Beneficiarul se angajează să achite prețul conform prevederilor prezentului contract și să 
respecte termenele de plată scadente. 

 Beneficiarul se angajează să pună la dispoziția Prestatorului informațiile, echipamentele, 
actele și documentele necesare prestarii serviciilor ce fac obiectul contractului; 

 Beneficiarul se angajează să colaboreze cu Prestatorul la elaborarea și întocmirea tuturor 
documentelor necesare privind desfășurarea activității Prestatorului cu privire la contract; 

 Beneficiarul se obligă să raspundă imediat cererilor formulate de Prestator în vederea 
clarificării și/sau completării informațiilor existente și să participe la întâlniri de lucru în 
vederea recepționării documentațiilor aferente prezentului contract. Nerespectarea acestor 
obligații de către Beneficiar va duce la prelungirea automată a termenului în care Prestatorul 
trebuie să-și îndeplinească propria obligație; 

 Beneficiarul este direct răspunzător pentru corectitudinea și integralitatea documentelor, 
datelor și informațiilor puse la dispoziția Prestatorului; 

 Beneficiarul este direct răspunzător pentru eventualele software-uri fără licență instalate pe 
echipamente. 

 
 

 
Art. 6. RĂSPUNDERE CONTRACTUALA 

6.1. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și întru 
totul cu bună credință, sinceritate și seriozitate.  
6.2. Ambele părți se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derularii contractului. 
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6.3. Pentru neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu rea credință a obligațiilor din 
prezentul contract, parțile răspund în condițiile legii. În cazul neexecutării obligațiilor contractuale sau 
executării defectuoase a obligațiilor contractuale, Părțile își datorează despăgubiri pentru acoperirea 
integrală a prejudiciului suferit, în condițiile legii. 
6.4. În cazul în care, din vina sa, Prestatorul nu îşi îndeplineşte ori îşi îndeplineşte necorespunzător 

sau cu întârziere oricare dintre obligaţiile stabilite prin prezentul contract sau nu reuşeşte să-şi 

execute obligaţiile asumate prin contract, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul 

contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,10% pe zi, din prețul contractului. Dacă 

penalităţile depăşesc valoarea contractului, Beneficiarul, după notificarea Prestatorului, poate să 

dispună încetarea contractului în conformitate cu prevederile art. 7 din prezentul contract. 

6.5. - În cazul în care Beneficiarul nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile stabilite prin prezentul 

contract în termen, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o 

cotă de 0,10% din valoarea de plată fără TVA neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la 

îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

6.6. Dacă Beneficiarul întârzie sau nu efectuează plățile conform dispozițiilor contractuale, 
Prestatorul este în drept să decaleze prestarea, să o încetinească, să o suspende până la plata 
integrală a obligațiilor scadente. 
. 
 
Art. 7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI 
 
7.1. Contractul înceteaza de drept fără somație, punere în întarziere sau orice altă formalitate 
prealabilă: 
 - de drept, la împlinirea perioadei pentru care a fost încheiat; 

- prin acordul expres, exprimat în scris al parților; 
- în caz de forță majoră în condițiile art. 11 pct.11.6.; 
- în cazul în care împotriva uneia din parți se deschide procedura de insolvență, faliment, 

dizolvare, o parte își încetează sau amenință cu încetarea activității, lichidarea voluntară, 
înstrăinează fondul de comerț, încetează sau amenință să înceteze plățile scadente sau este în 
poziția în care nu își mai poate onora obligațiile de plată scadente. Partea prejudiciata va avea 
dreptul la despăgubiri proportional cu prejudiciul suferit; 

- prin denunțare unilaterală din partea Beneficiarului, cu o notificare în scris in cel mult 30 zile 
calendaristice de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsura încât îndeplinirea 
contractului ar fi contrară interesului său. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzătoare pentru partea din contract, îndeplinită până la data denunțării unilaterale a 
acestuia. 

- o parte cesionează drepturile și obligațiile prevazute în prezentul contract, fără acordul 
celeilalte părți, cu excepția situației prevăzute la art. 8.2. 

- Autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract şi în situaţia 

în care alocarea resurselor financiare a fost sistată. 

7.2. În cazul în care oricare din parți nu își execută obligațiile asumate prin contract cealaltă parte are 
dreptul să ceară rezilierea contractului. Anterior rezilierii, Partea prejudiciată va transmite Parții în 
culpă o „notificare de remediere” prin care se va descrie încalcarea contractului, și va solicita 
remedierea acesteia în termen de 10 zile calendaristice sau un alt termen pe care îl va stabili în mod 
rezonabil, după imprejurari („Termen de remediere”). În cazul în care Partea în culpă nu remediază 
încalcarea respectivă în “Termenul de remediere“, Partea prejudiciata va comunica Notificarea de 
reziliere. Contractul va fi considerat încetat la data primirii notificării de reziliere. Rezilierea va opera 
în toate cazurile de drept, fără intervenția instantelor de judecată sau îndeplinirea altor formalități în 
afara celor menționate la acest paragraf. 

 

Art.8. CESIUNEA CONTRACTULUI 
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8.1. Una dintre parți nu poate cesiona unei terțe persoane, total sau parțial, drepturile și obligațiile ce 
i se cuvin prin acest contract, decât cu acordul scris al celeilalte părți. 
8.2. Excepție de la aceste prevederi o constituie cesiunea de creanță de către Prestator către 
instituții bancare, pentru care nu este necesar acordul celeilalte părți. 
 
 
Art.9. NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI 
 
9.1. Orice comunicare sau notificare adresată de una din parți celeilalte, va fi socotită ca valabil 
îndeplinită dacă este transmisă în scris, pe cale poștală, curier, fax, e-mail. 
9.2. În cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale poștală, se va transmite prin intermediul 
unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data 
mentionață de oficiul poștal primitor pe această confirmare 
9.3. Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin fax, se consideră primită în ziua în care a fost 
transmisă, dacă a fost receptionată în timpul normal al orelor de lucru (9:00-18:00, de luni până 
vineri). 
9.4. Parțile convin că reprezintă mijloc de probă cu deplină forță juridica orice corespondență prin fax 
la numerele notificate în prezentul contract, însoțită de confirmarile electronice de expediere – 
primire, prin e-mail, curier sau pe cale poștală. 
9.5. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părți, dacă nu sunt confirmate prin 
intermediul uneia din modalitățile prevazute la articolele precedente. 
9.6. În vederea notificărilor așa cum au fost menționate în prezentul articol parțile stipulează 
urmatoarele date de contact: 
 
Pentru Beneficiar: Centrul pentru Seniori al Municipiului București 
Adresa: București, Bd.Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 
Telefon: 0785/199.197 
Fax:  
E-mail: contact@cs-mb.ro 
 
Pentru Prestator: ROMAV COMUNICATII SRL 
Adresa: Str. Orzari Nr. 61, Sector 2, 021554 - Bucureşti 
Telefon: 0732 62 1000, 0736 62 1000 
Fax: 0372 62 1000 
E-mail: contact@romav.ro 
 
 
Art. 10. LITIGII 

10.1. Prezentul contract este guvernat și va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
10.2. Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv 
cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale 
amiabilă. 
10.3. În cazul în care litigiile dintre parți nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, acestea se vor adresa 
instanțelor judecătorești competente.  
 
 
Art. 11. FORȚA MAJORĂ 

11.1. Prin forța majoră se înțelege un eveniment mai presus de controlul parților, care nu se 
datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și 
care face imposibilă executarea și respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute 
ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu se 
consideră forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din parți; 

11.2. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă 

mailto:contact@romav.ro
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11.3. Forța majoră exonerează de răspundere parțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a 
obligațiilor asumate prin prezentul contract.  

11.4. Partea care invoca forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, în 
maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în maximum 15 
(cincisprezece) zile de la apariție. Data de referintă este data ștampilei poștei de expediere.  

11.5. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte parți încetarea 
cauzei acesteia în maximum 5 (cinci) zile de la încetare. 

11.6. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 1 (o) lună, fiecare parte poate 
renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din parți nu are dreptul de a 
cere despăgubiri de la cealalta parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la 
această data. 

 

12. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI 

 

12.1 - O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

 a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia, unei terţe părţi, în afara 

acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

 b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de 

derulare a contractului în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

12.2 - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 

referitoare la contract dacă: 

 a) informaţia era cunoscută părţii contractate înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă 

parte contractantă, sau 

 b) informaţia a fost dezvaluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 

contractante pentru asemenea dezvăluire, sau 

 c) partea contractantă a fost obligată legal să dezvăluie informaţia. 

Accesul persoanelor la informaţiile din dosarul de achiziţie publică se acordă cu respectarea 

termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de 

interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau 

protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. Fără a aduce atingere derulării şi 

execuţiei prezentului contract, Beneficiarul are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor 

informaţii pe care Prestatorul le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, 

dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicial interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce 

priveste secretul comercial si proprietatea intelectuală. 

12.3 - Fac excepţie de la caracterul confidenţial al contractului informaţiile ce intră sub incidenţa Legii 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi cele furnizate organelor de 

control, la cererea acestora. 

12.4 - Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie 

referitoare la prezentul contract, drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga nici 

un element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al Beneficiarului. Dacă există 

divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, 

decizia finală va aparţine Beneficiarului. 

12.5 - Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea, fără aprobarea 

prealabilă a Beneficiarului şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile 

sale faţă de Beneficiar conform prezentului contract. 

 

 

13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
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13.1 Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul Contract și anexele acestuia privind 
furnizarea informațiilor și documentelor necesare desfășurării activităților de audit și control de către 
instituțiile/departamentele abilitate, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile, părțile 
se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității datelor cu caracter 
personal în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a 
Consiliului – din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului și în conformitate cu prevederile 
Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

13.2 Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul 
precedent dacă: 
a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în 
acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente; 
b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 
13. 3 (1) Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în 
conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679/2016, precum și cu respectarea legislației 
naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării proiectului, realizării obiectivului 
contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic. 
(2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679/2016, vor fi 
prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de 
verificare și de urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat 
prezentul contract. 
(3) Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuții și 
competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu 
caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer către terți ori 
publicare pe surse publice interne sau externe. 
(4) Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale toate 
condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității 
datelor cu caracter personal. 
(5) Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității 
prelucării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a 
măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun. 

 

Art.14. DISPOZIȚII FINALE  

14.1. Prestatorul nu răspunde pentru eventualele prejudicii create de starea tehnică a 
echipamentelor, sau de manipularea acestora de către alte persoane care nu sunt delegați de către 
Prestator, sau exploatarea necorespunzătoare a Beneficiarului. 
14.2. Prestatorul nu răspunde pentru problemele soft și hardware cauzate de interventii neautorizate. 
14.3. Parțile au obligația să-și comunice una celeilate modificarile intervenite în legatură cu datele de 
identificare ale firmei, alte date de contact, contul sau banca la care a fost deschis. 
14.4. Nicio întârziere în exercitarea sau neexercitarea de către o parte a oricărui drept sau remediu 
nu va fi considerată o renunțare la respectivul drept sau remediu. Dacă o prevedere a prezentului 
contract este, devine sau este declarată invalidă sau inaplicabilă, celelalte prevederi ale prezentului 
contract nu vor fi afectate și vor rămâne în vigoare și aplicabile. 
14.5. Nicio parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai 
prin acordul de voință exprimat al parților. 
Orice modificări ale prezentului contract vor putea fi făcute numai cu acordul parților, prin încheierea 
de acte adiționale. 
14.6. Prin semnarea prezentului contract parțile declară implicit și garantează că: 
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- persoanele semnatare dețin puterea și autoritatea deplină conform legii și a actelor 
constitutive ale societăților pe care le reprezintă, pentru a încheia acest contract, precum și anexele, 
parte integrantă din acesta; 

- că nu se află în încetare de plați, faliment, dizolvare sau lichidare și că împotriva sa nu a fost 
începută vreo procedură în acest sens. 

Prezentul contract s-a întocmit în două exemplare originale, ambele semnate de Parți, astăzi, 
27.05.2021, câte unul pentru fiecare Parte. 

 

PRESTATOR 

ROMAV COMUNICATII SRL 

 

BENEFICIAR 

Centrul pentru Seniori al Municipiului București 
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ANEXA NR. 1  

La Contractul de asistență tehnică hardware și software,  
întreţinere şi mentenanţă site WEB  

NR. ....................................... 

 

Lista echipamentelor cu contract de asistenţă tehnică, întreţinere şi mentenanţă: 
Nr. 

Crt. 
Denumire echipament Cantitate 

1 Calculatoare portabile (laptop) 34 

2 Computer personal (PC) 3 

3 Multifunctional Konica Minolta Bizhub C258 color 2 

4 Multifunctional HP OfficeJet Pro 8725 si 8730 color 8 

5 Imprimanta HP CF388 LaserJet Pro M452nw 2 

   
 
 
Operațiuni de service echipamente informatice incluse în contract: 
1.  Administrarea sistemelor de calcul: 

- instalare și configurare software și hardware; 
- întreținere periodică a echipamentelor, recomandări pentru imbunătățirea performanțelor; 
- service garanție și post-garanție, repararea și punerea în funcțiune; 
- instalare, upgrade și configurare sisteme de operare, instalare drivere și diverse aplicații; 
- implementarea soluțiilor antivirus, firewall, antispyware, devirusare și recuperare de date (unde este 
posibil); 
- evaluare stare de funcţionare; 
- instalare/reinstalare system de operare în caz de necesitate;  

 - verificare şi rezolvare conflicte hardware;  
 - diagnosticare echipament defect;  
 - înlocuire piese sau subansamble defecte achiziţionate de beneficiar; 
 
2.  Administrarea retelelor de calculatoare: 

- instalare și reconfigurare retele de calculatoare (instalare și conectare sisteme, servere, periferice); 
- configurare și administrare servicii de retea (routing, mail, fs, dns, firewall); 
- administrare și mentenanță stații de lucru, servere și echipamente de rețea; 
- monitorizare trafic, limitare/restricționare, filtrare de conținut, filtre antivirus; 

3.  Administrare și mentenanța echipamentelor periferice (imprimante, multifuncționale, scannere și 
proiectoare): 

- instalare, configurare; 
- evaluare stare de funcţionare;  
- verificare integritate cabluri şi conectori externi;  
- verificare conectabilitate PC / reţea; 
- verificare şi rezolvare conflicte hardware;  
- actualizare driver-e în cazul apariţiei de noi versiuni;  
- curăţare şi gresare parte mecanică; 
- diagnosticare echipament defect; 
- înlocuire piese sau subansamble defecte achiziţionate de beneficiar. 

Se vor analiza toate rezultatele verificarilor efectuate. În urma acestei analize vom avertiza asupra 
tuturor problemelor ce pot aparea și vom recomanda soluții. De asemenea, vom avertiza beneficiarul în cazul 
în care calculatoarele au fost folosite neautorizat, există deficiențe de securitate și dacă se impun masuri 
suplimentare de protecție anti-hacker sau anti-virus. 
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Vom analiza resursele hardware și vom avertiza beneficiarul în timp util, în cazul în care ele trebuie 
suplimentate și a vom sugera soluții optime de extindere a infrastructurii IT, dedicate optimizarii activității pe 
care o desfășoară Beneficiarul. 

 

PRESTATOR 

ROMAV COMUNICATII SRL 

BENEFICIAR 

Centrul pentru Seniori al Municipiului București  
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ANEXA NR. 2  

La Contractul de asistență tehnică hardware și software,  

întreţinere şi mentenanţă site WEB  
NR. ............................................ 

Administrarea site-ului, intretinerea si mentenanta web au ca scop verificarea si actualizarea 
informatiilor pe website, respectiv verificarea bunei sale functionari si modului in care acesta se prezinta 
vizitatorilor atat direct (cu informatii complete si actualizate), cat si prin referinte. 

- Verificare periodica si monitorizare website (uptime, viteza incarcare pagini, comportament responsiv, 
indexare Google – cuvinte cheie, pagini, vizitatori - functionalitati, linkuri, formulare, securitate); imbunatatirea 
vitezei de incarcare, monitorizarea traficului pe site. 

- Modificarea sau actualizarea paginilor web sau a catalogului de produse si servicii (text, imagini, 
continut multimedia) prin intermediul interfatei de administrare site; 

- Prelucrarea si optimizarea continutului multimedia pentru utilizare online; optimizarea (si urmarirea) 
experientei vizitatorului pe site; 

- Creatie grafica si continut inclusiv pentru pagini web dedicate (landing pages); 
- Modificari site (in design grafic sau functionalitati) in functie de cerinte; 
- Configurarea si administrarea conturilor de e-mail, ftp, conturi administratori si editori site; 
- Actualizare website platforma tehnica, instalare de plug-in-uri, adon-uri si scripturi compatibile; 
- Verificari periodice ale domeniului (DNS, notorietate, antispam) si performante infrastructura 

hardware gazduire web; 
- Administrare baze de date; salvari periodice (back-up) pe suport extern; restaurare site in cazul unor 

probleme grave (atac sau compromitere fisiere, stergeri accidentale); 
- Servicii de asistenta si suport tehnic online, telefonic sau la sediul clientului; asistenta la folosirea 

sistemelor de management al continutului (CMS), mentenanta site la distanta.  

 
 

PRESTATOR 

ROMAV COMUNICATII SRL 

 

BENEFICIAR 

Centrul pentru Seniori al Municipiului București  

 

 

 

 
                                                                                                                                                             
                                                                                  
 
 
                                                                                         
                                                                                      
 
 
                                                                                                                                                    
 
 
                                                         
                                                                                   
 

                                                  
 

  

 


