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       MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                RCS RDS S.A. 

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane 

 

 

 

 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII  

nr. _______________ 

 

 

 

1. PĂRŢI CONTRACTANTE 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a H.G. nr. 395/2016 ,, pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare”, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA 

TRAFICULUI DE PERSOANE, cu sediul in Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1, 

telefon/fax 021.311.89.73/021.311.89.73, cod fiscal 28703167, cod IBAN trezorerie 

RO84TREZ23A615000200108X, deschis la Trezoreria Sector 1, în Bucureşti, prin ordonatorul terţiar de 

credite Maximilian Axel-NICOLAE, în calitate de achizitor,  

 

şi 

RCS & RDS S.A, avand sediul social in Bucuresti,  sector 5, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 

Building, Faza 1, et. 2, cu numarul de ordine in registrul comertului J40/12278/1994, codul unic de 

inregistrare RO 5888716, COD IBAN RO 06 INGB 0001 0001 8824 8913 – ING Bank N.V  Bucuresti, 

IBAN RO12 TREZ 7005 069X XX00 1016 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentata 

prin Wanda CATALUI,  Senior BID Manager,  în calitate de prestator,  

                                                                                                     

2. Definiţii  

2.1) În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract: actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o autoritate 

contractantă în calitate de „Achizitor” şi un prestator de servicii, în calitate de „Prestator”; 

b. achizitor şi prestator: părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. activarea: data de la care achizitorul are acces la serviciile contractate. 

d. servicii: activităţile a căror prestare fac obiectul prezentului contract. 

e. 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 considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 

incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, 

enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. 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; 

f. persoana de contact: persoana fizică indicată de către achizitor şi acceptată de către prestator să îl 

reprezinte în relaţia contractuală cu prestatorul.  

g. preţul contractului: preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin contract; 

h. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 

3.1) În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 

forma 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. 
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Clauze obligatorii 

 

 

4. Obiectul principal al contractului   

4.1) Prestatorul se obligă să presteze servicii de televiziune analogică,, în perioada convenită şi în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.  

4.2) Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  

  

5. Preţul contractului 

5.1)Valoarea totală a contractului pentru serviciile de furnizare, servicii de televiziune analogică                          

este de 1.248,07 din care 199.27 lei TVA,  conform Centralizatorului de preţuri (Anexa nr. 3). 

 

6. Durata contractului 

6.1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile ce fac obiectul contractului, în perioada ianuarie 2021 – 

31.12.2021.  

6.2) Prezentul contract încetează sa producă efecte la data de 31.12.2021. 

 

7. Executarea contractului  

7.1) Executarea contractului începe după semnarea acestuia de ambele părţi şi activarea serviciului de 

furnizare servicii de televiziune analogică. 

 

8. Documentele contractului 

8.1)  Documentele contractului sunt: 

 Caietul de sarcini (Anexa nr.1) 

 Propunerea tehnică şi propunerea financiară a prestatorului (Anexa nr.2 ) 

 Centralizator de preţuri (Anexa nr.3) 

 Grafic de prestare și grafic de plată (Anexa nr.4) 

 

9. Obligaţiile principale ale Prestatorului 

9.1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile în perioada şi în locaţia specificată în prezentul contract,  

24h/24h, 7 zile pe saptamana, 365 zile pe an.  

9.2) Instalarea serviciilor este gratuită şi se va efectua în termen de maxim 15 zile de la data semnării 

prezentului contract de către ambele părţi. Echipamentele CI+ sunt oferite gratuit in custodie pe toata 

durata contractului. 

9.3) Prestatorul trebuie să intervină pentru depanarea defectelor  apărute în maxim 1 (una) zi din 

momentul sesizării. Pentru asigurarea unei interventii rapide se va asigura suport tehnic 24 ore/zi, 7 zile pe 

saptamana.  

Persoană de contact din partea prestatorului: 

9.4) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu oferta  prezentată. 

9.5) Prestatorul depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura calitatea optimă a serviciilor furnizate 

şi răspunde pentru furnizarea serviciilor conform contractului şi pentru conformitatea serviciilor cu 

legislaţia din România. 

Prestatorul nu răspunde pentru următoarele: 

- nefuncţionarea reţelei sau funcţionarea necorespunzătoare a reţelei din motive în afara controlului 

prestatorului; 

- funcţionarea necorespunzătoare a reţelei în zonele în care aceasta este în dezvoltare sau în situaţiile în 

care prestatorul face lucrări de îmbunătăţire a reţelei; 

- prejudiciile de orice natură determinate de utilizarea necorespunzătoare a terminalelor şi 

echipamentelor; 

- prejudiciile de orice natură determinate de utilizarea necorespunzătoare a serviciilor de către 

achizitor; 

9.6) Calitatea serviciilor poate fi afectată de anumiţi factori aflaţi în afara controlului prestatorului. 
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Prestatorul nu răspunde de pierderile sau distrugerile, de orice natură, cauzate achizitorului prin lipsa de 

acces la servicii sau furnizarea de servicii de calitate necorespunzătoare cauzate de factori în afara 

controlului prestatorului (de exemplu: acţiunea unor terţe persoane, folosirea unor echipamente 

necorespunzătoare din punct de vedere tehnic etc.). 

9.7) Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, 

ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), 

legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele 

achiziţionate. 

 

10.  Obligaţiile principale ale Achizitorului 

10.1) Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile ofertei solicitate. 

10.2) Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din oferta tehnică şi se vor concretiza în 

conţinutul procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în 

scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 

10.3) Plata serviciilor se va face, prin Ordin de plată în contul de Trezorerie al prestatorului, după data 

recepţiei serviciilor, dacă data primirii facturii este anterioară recepţiei serviciilor, cu respectarea 

prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în 

executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi 

între aceştia şi autorităţi contractante. 

10.4) Plata serviciilor se face în baza unei facturi fiscale emisă de prestator pe adresa achizitorului.  

10.5) Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 

10.3, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor până în momentul în care achizitorul onoreaza 

factura. Prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 

 

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

(1) Se solicită penalizări în caz de prelungire nejustificată a Timpului  de Intervenţie (se acceptă doar forţa 

majoră). Acestea vor fi în valoare de 3% pe zi din valoarea abonamentului lunar. 

(2) Instalarea serviciilor este gratuită şi se va efectua în termen de maxim 15 zile de la data semnării 

contractului de către ambele părţi, situaţie certificată prin semnarea procesului verbal de recepţie a 

lucrării. Dacă în termen de 15 zile prestatorul nu poate efectua lucrarea, acesta este obligat să notifice în 

scris achizitorul, în maxim 3 zile, de situaţia creată, în caz contrar, acesta va suporta penalităţi de 

întârziere în valoare de 1% pe zi din valoarea contractului 

(3) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi 

repetat, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 

(4) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în 

conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral 

un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia, conform prevederilor art. 223 din 

Legea nr. 98/2016, în una dintre următoarele situaţii: 

 a)contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice; 

 b)contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie 

a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

 c)achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 30 de zile de la 

apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la 

modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară 

interesului public. 

 

12. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

12.1) Serviciile prestate în baza contractului, (conform ofertei din anexa nr. 2),  trebuie executate cu 

bună credinţă şi finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii 

prestării serviciilor. 
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13. Ajustarea preţului contractului 

13.1) Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate în ofertă, 

anexa nr. 2 la contract. 

13.2) Preţul contractului este ferm pe toată durata derulării acestuia şi nu se ajustează. 

 

14. Amendamente  

16.1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, conform ar. 221 și art. 222 din Legea nr. 98/ 2016 privind 

achizițiile publice. 

 

15. Cesiunea  

15.1) Părţile au obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să 

obţină, în prealabil, acordul scris al celeilalte părţi, sub sancţiunea inopozabilităţii. 

15.2) Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 

asumate prin contract.  

 

16. Forţa majoră 

16.1) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

16.2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

16.3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

16.4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 

mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

16.5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 

vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

17. Încetarea contractului 

17.1) Contractul poate înceta după cum urmează: 

a) prin acordul părţilor; 

b) în funcţie de alocaţiile bugetare ale achizitorului contractul poate  fi reziliat pe cale amiabilă fără 

achitarea de către achizitor de taxe suplimentare sau de alte sume cu orice titlu, în baza unei notificări 

prealabile. 

c) prin denunţarea unilaterală, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, conform contractului. 

d) în mod automat, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără alte formalităţi, în cazul în care achizitorul 

persoană juridică îşi încetează activitatea, devine insolvabil sau este iniţiată o procedură de reorganizare a 

acestuia.  

17.2) Încetarea contractului nu exonerează părţile de răspundere pentru obligaţiile rezultând din contract 

până la data încetării sau ca urmare a încetării acestuia.  

 

18. Soluţionarea litigiilor 

18.1) Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea 

contractului. 

18.2) Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în 

mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 

instanţele judecătoreşti competente material de pe raza municipiului Bucureşti. 

 

 

19. Limba care guvernează contractul 

19.1) Limba care guvernează contractul este limba română. 
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20. Comunicări 

20.1)(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

20.2) Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

21. Legea aplicabilă contractului 

21.1) Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

ACHIZITOR 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA 

TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

PRESTATOR 
 

RCS RDS S.A. 

                        

 

 

 

DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR 

PREVENTIV PROPRIU 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL  

FINANCIAR - CONTABILITATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURA BENEFICIARĂ 
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                                                                                                                                   Anexa nr. 3 la contractul nr. ____________ 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 

Nr. 

crt. 
Denumire serviciu U.M. Cant. 

Preţ unitar/ 

post/lună 

(lei fără 

TVA) 

Perioada 

prestare 

(ianuarie-

decembrie 2021) 

- luni- 

Valoare totală 

(ianuarie-

decembrie 2021)  

 (lei fără TVA) 

Valoare totală 

(ianuarie-

decembrie 2021)  

 (lei cu TVA) 

0 1 2 3 4 5 6 (3x4x5) 7 

1 Servicii de televiziune analogică  
post 

tv. 
4 21,85 12 1,048.80 1,248.07 

TOTAL  

 

 

ACHIZITOR 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA 

TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

                                          PRESTATOR 

 

                                          RCS RDS S.A. 

                        

DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURA BENEFICIARĂ 
 

 

 

COMPARTIMENTUL  

FINANCIAR - CONTABILITATE 
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Anexa nr. 4 la contractul nr. _________ 

 

 

 

GRAFIC DE PRESTARE şi GRAFIC DE PLATĂ 

 

 

Nr.  

crt. 
Denumire serviciu 

Perioada 

de 

prestare 

Termenul de plată 

1 Servicii de televiziune analogică  

ianuarie - 

decembrie 

2021 

 

Plata se va efectua în maxim 30 zile calendaristice de la recepţia serviciilor şi 

primirea facturilor, prin ordin de plată în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 

(1), din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în 

executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte 

încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. Plata se va face 

in contul TREZ 7005 069X XX00 1016 deschis la Trezoreria Municipiului 

Bucureşti al prestatorului RCS&RDS S.A. 

 

 

 

 

ACHIZITOR 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA 

TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

                                          PRESTATOR 

 

                                        RCS RDS S.A.                              

                        

DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURA BENEFICIARĂ 
 

 

 


