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Contract de servicii

Preambul

in temeiul Legii nr. 9g12016 privind atribuirea contractelor de achizifie public6, s-a incheiat prezentul

contract de prestare de servicii, intre

MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE adresS sediu: calea Grivilei, Nr.64-

66, Sector 1 BucureEti cod fiscal 4192510 cont trezorerie RO94TRE224G670303203030X, Trezorerie

Sector 1 reprezentai prin Ioan Cristescu, funclia Manager (Director General) qi Violeta VArjoghe,

Contabil $ef, in calitate de achizitor, pe de o parte

qi
SC pC SOFT ONLINE S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str. Nicolae Galea m. 5, bl. 10,

sc.1, parter, ap. 2, sector 5, cod fiscal 39484496, cont RO86TRE27055069XXX010917'

Jl4018396120l8, reprezentat[ legal de administratorul (asociat unic),Toma Adrian Mugurel

in calitate de prestator, pe de altd parte.

2. DeJini(ii
2. l. inprezentul contract urmf,torii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - reprezintd prezentul contract qi toate Anexele sale.

b. achizitor Si prestotoT - pa4ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. prelul contractului - prelul platibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului pentru

indeplinirea integrald qi 
"o..rprrzdtoare 

a tuturor obligaliilor sale, asumate prin contract;

d. servicii - activitdli a cdror prestare fac obiect al contractului;

e. forld majord - un eveniment mai presus de controlul pdrfilor, care nu se datoreazi greqelii sau

vinei acestora, care nu putea fi prevf,zut la momentul incheierii contractului qi care face imposibilS

executarea $i ..rp..iiu, indiplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:

rdzboaie,revolufii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii ap5rute ca uffnare

a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativd. Nu este considerat fo46

major6 un eveniment asemenea celor de mai sus care, ftrd, a crea o imposibilitate de executare,

face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din p6(i;
f. termenii comerciali de livrare vor fi interpretali conform INCOTERMS 2000 - Camera

International[ de Comerf (CIC).
g. zi - zi calendatistic5; an - 365 de zile'

3.Interpretare
;. i. ilp.ezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele Ia forma singular vor include

forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2- Termenul ..zl"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificd

in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
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, 4.1 - Obiectul contractului il reprezintd prestarea de servicii de realizare site FIPB.RO qi suport pentru

website.
4.2. Pentru indeplinirea contractului de servicii vor fi avute in vedere urmdtoarele:
4.2.1. Actualizare website, prelucrare poze gi upload date. Template website. Introducere de

conlinut text qi multimedia (poze, audio, video)
4.2-2. Arhivare website. Pentru redesign, vechiul website va fi arhivat (va putea fi regdsit in secliunea

,,Istoric") a site-ului
4.2.3. Calendar de evenimente. Evenimentele vor fi afiqate intr-un calendar
4.2.4. Prelucrare foto. Fotografiile neconforme vor fi prelucrate profesional in Photoshop (imbundt5lire

contrast, crop, resize, etc)
4.2.5. Refele sociale. Vor fi create legdturi intre relelele sociale qi website pentru creEterea nivelului de

informare a audienfei qi pentru o expunere SEO mai bun5.

4.2.6. Securitate. Website-ul va beneficia de un software special care va preveni eventualele incercdri
nedorite de penetrare. Tot conlinutul va fi transferat pe HTTPS, un standard sigur de securitate.

(certificat digital Let's Encrypt)
4.2.7. Statisticd (Analytics). Va fi integrat sistemul google analitics pentru o vizualizare,mai buna a
rezultatelor website-ului referitoare la volumul trahcului, sursa vizitelor, durata de stalionare pe site qi

alli parametri utili pentru evaluSrile campaniilor de marketing. Panoul de analizd va putea fi accesat in
timp real direct din panoul de administrare al website-ului
4.2.8. Regulamentul European privind protecfia datelor (GDPR). Se va oferi suport personalizat pentru

crearea setului de documente necesar GDPR. Politici de Confidenlialitate a datelor. Politici utilizare
cookies
4.2.9. Administrare sistem. Prestatorul se va ocupa de mentenanla qi backup-ul serverului

4.3 - in preful contractului este inclus si suportul telefonic sau pe email. La cerere, se poate

efectua deplasari lunare pentru suport direct la sediul achizitorului
4.4 - Factura vor fi emisd la sfArqitul festivalului FIPB, fiind insotit6 de un raport de activitate.
4.5 - Achizitorul se obligS sd achizifioneze, respectiv sd cumpere gi sd pldteasci prelul convenit

in prezentul contract.
4.6 - Serviciul va fi executat, in perioada 15.03.2020-20.05.2020, cu posibilitate de prelungire

cf. Legislaliei in vigoare.

5. Valoarea contractului
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea prezentului contract, pldtibil prestatorului de c[tre achizitor, este

de 8.100,00 lei, conform achiziliei din SEAP.
5.2Plata se realizeazd in contul din trezoreria prestatorului, in termen de maximum 30 de zile

calendaristice de la data prezentdrii, de citre prestator, a facturii corect intocmite qi a Raportului de

Activitate.
5.3 Pirtile iqi vor comunica in termen de 3 zile lucratoare orice modificare a numdrului de cont bancar

sau a altor elemente care ar putea influenta efectuarea pldfli.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 2 luni incepand de la data de 15.03.2020, cu posibilitate de

prelungire, cf.legislaliei in vigoare.
6.2 . Prezentul contract inceteazd sd producd efecte la data de 31.05.2020.

7. Doc umentele contractului
7. I - Documentele contractului sunt:
- necesarul

- Rapoart de activitate
- factura fiscald
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8. Obligaliile principale ale prestatorului
8.1 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si performantele cerute de catre achizitor
conform art.4. din prezentul contract.
8.2 - Prestatorul se obliga sd presteze serviciile la standardele qi/sau performanlele impuse de

legislatia in vigoare.

8.3 - Prestatorul se obliga sd presteze serviciile in conformitate cu prevederile contractuale gi ori de
cdte ori ii este solicitat de catre Achizitor, in ceea ce priveqte obiectul prezentului contract.

8.4 Prestatorul are obliga{ia de a asigura resursele umane necesare indeplinirii obligaliilor specifice.
8.5 Prestatorul se obligl sd nu angapze sau sd efectueze nici o activitate in detrimentul intereselor

achizitorului.
8.6 Pentru evitarea oricarei confuzii, nicio activitate prestat[ de cdtre Prestator ce face obiectul

prezentului contract, nu va putea fi facturatf, suplimentar Autorit5tii Contractante, valoarea
contractului fiind fixd.

8.7 Prestatorul se obligd sd verifice qi sd avizeze inclusiv documentele, intocmite de un reprezentant al
Autoritatii Contractante, in conformitate cu prevederile Legii nr.9812016.

8.8 Prestatorul trebuie sd prezinte experienfa profesionald qi solicitudine in ceea ce privegte indeplinirea
obliga{iilor sale prevdzute in prezentul contract.

8.9 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru corectitudinea serviciilor efectuate. Totodatd este
rispunzator de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

8.10 Prestatorul are obligalia sd facd cunoscut angajalilor sdi Normele de proteclia Muncii, pentru
prevenirea qi evitarea accidentelor de muncd, precum gi a imbolndvirilor profesionale cu privire la
activitatea desfaquratd de cdtre aceqtia in incinta sediilor autoritAtii contractante.

8.11 Prestatorul este direct rdspunzdtor pentru conduita angaja{ilor sdi pe timpul desfrqurdrii
prestaliilor, precum gi pentru modul in care aceqtia se conformeazd, obligaliilor impuse de normele
de protecfia muncii.

8.12 Pe intreaga perioadi de derulare a contractului, prestatorul igi asumd riscul unui eventual
accident, care s-ar putea solda cu vdtf,marea fizicd, sau moartea unei persoane gi va suporta orice
eventuale cheltuieli pentru personalul sdu, in contextul in care autoritatea contractantd respectd ea
insdqi normele de proteclie a muncii qi pe cele de siguranld a personalului.

9. Obliga{iile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul are obligalia de a pune la dispozilia prestatorului facilitd{i qi/sau informalii pe care

acesta le solicitd in vederea indeplinirii contractului.
9.2. Depunerea tuturor demersurilor pentru asigurarea colabordrii in vederea prestdrii serviciilor ce fac

obiectul prezentului contract.
9.3. Achizitorul se obliga sd pldteascd prelul stabilit laart.5.l. din prezentul contract, c[tre prestator, in

termen de 30 (treizeci) de zile de la transmiterea facturii de citre acesta pe bazd, de Raport de
Activitate, pentru serviciile prestate.

^ 
10. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obliga{iilor

l0.1ln cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuqeqte s[-gi execute obligaliile asumate prin
contract (intdrzie prestarea serviciilor) atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preful
contractului, ca penalitdli, o sumd echivalentd cu o cotd de 0,OlYo din valoarea prestatiei lunare.

10.2tn cazul in care achizitorul, din vina sa exclusivd, nu onoreazd facturile in termen de 30 de zile de la
primirea facturii, atunci acesta are obligalia de a pldti, ca penalitdli, o suma echivalenta cu o cota de
0,0 1 oh l zi din' plata neefectuat[.

lO.3Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pA4i, in mod culpabil,
dd dreptul p64ii lezate de a considera contractul de drept reziliat

l0.4Achizitorul iqi rezewd dreptul de a renunla oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd adresat6
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prestatorului, frrA nicio compensafie, daca acesta din urmd dd faliment, cu condilia ca aceast6
renunfare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acfiune sau despdgubire pentru executant. in
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract executatd panr la data denunldrii unilaterale a contractului.

11. Confiden{ialitate
I 1.1 Sa pdstreze confidentialitatea asupra conlinutului documentelor la care are acces, precum gi

asupra oricdror alte informafii prezentate de cdtre candidali/ofertan{i, a cdror dezvaluire ar putea
aduce atingere dreptului acestora de a-qi proteja proprietatea intelectuald sau secretele comerciale.

ll.2Prestatorul nu are dreptul sd utilizeze, sd predea, sd comunice, sd informeze terle persoane, in
legaturd cu situa(ia de fapt constatatd sau referitor la informafiile din raportul intocmit qi/sau
documentele oblinute sau la care are acces, pe toata durata de valabilitate a contractului gi pe o
perioadd de 36 luni de la data incheierii contractului.

I l.3lncilcarea angajamentelor referitoare la confidenlialitate se sanc{ioneazd, conform legii.

12. Amendamente
l2.lPA4ile convin cd prezentul contract va respecta dreptul de proprietate intelectuald gi principiul

concuren{ei loiale.
12.2PL4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adifional, in cazul apariliei unor circumstanle care lezeaza interesele
comerciale legitime ale acestora qi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului.

12.3Orice modificdri care decurg din situalii neprevazute ce se vor aduce acestui contract, vor fi
consemnate prin act adilional la contract, cu acordul ambelor p6rfi.

l2.4Autoritatea contractantd are dreptul de a prelungi durata contractului, cu caracter de regularitate, cu
maxim 4 (patru) luni, conform normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor achizilie publicd din HG nr.39512016.

13. Subcontractan(i
13.1 Prestatorul nu va subcontracta prezentul
dreptul de a colabora cu societdfi qi/sau societlli
asumate.

contract de servicii in integralitatea sa ins6 deline
civile profesionale in vederea indeplinirii obligaliilor

I 4. i ncetarea contract ul ui
l4.lPrezentul contract inceteazd de plin drept, fdrd a mai fi necesard intervenlia unui/unei

tribunal/instanle judecdtore;ti, in cazul in care una dintre plr(i:
' nu iqi executd una dintre obligaliile esentiale enumerate la art.8 qi 9 din prezentul contract;
' este declaratd in stare de incapacitate de platd sau a fost declanqatd procedura de lichidare

(faliment) inainte de inceperea executdrii prezentului contract;
' cesioneaza drepturile qi obligaliile sale prevazute de prezentul contract fbrd acordul celeilalte

parli;

' iEi incalci vreuna dintre obligaliile sale, dup[ ce a fost averttzatd., printr-o notificare scrisl, de
citre cealaltl parte, cd o noud nerespectare a acestora va duce la incetarea prezentului
contract, sau
in termen de 30 zile de la data primirii notificdrii prin care i s-a adus la cuno;tinld c6 nu qi-a
executat ori igi executd in mod necorespunzdtor oricare dintre obligafiile ce-i revin.

l4.2Partea care invocd o cauzd. de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
pd(i, cu cel'putin 15 zile inainte de data la care incetarea urmeazdsd-gi producd efectele.

l4.3Rezilierea/incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaliilor deja scadente
intre pdrtile contractante.

l4.4Prevederile prezentului articol (respectiv 14. incetarea contractului) nu inldtura rdspunderea pA4ii
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care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

15 Cesiunea
15.1intr-un contract de achizilie publici este permis6 doar cesiunea creanlelor ndscute din acel contract,

obligaliile n[scute rdmdndnd in sarcina pd(ilor contractante, astfel cum au fost stipulate qi asumate

inilial.

l6 For(a majord
16.1For,ta major6 este constatatd de o autoritate competentd.
l6.2Fo1;a majord exonereazd p64ile contractante de indeplinirea obligafiilor asumate prin prezentul

contract, pe toata perioada in care aceasta ac[ioneazd..

l6.3indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a for,tei majore, dar ftrd a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd4ilor pdnd la aparilia acesteia.

l6.4Partea contractantd care invocd fo4a majord are obligalia de a notifica celeilalte p54i, imediat qi in
mod complet, producerea acesteia qi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitarii
consecinlelor.

16.5DacE forla majord ac[ioneazd sau se estimeazd c[ va acliona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul si notifice celeilalte pirli incetarea de plin drept a prezentului contract, frrd, ca

vreuna din parli s[ poat[ pretinde celeilalte daune-interese.

l7 Solu(ionorea litigiilor
lT.lAchizitorul;i Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilS, prin tratative

directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu
indeplinirea contractului.

77 .2Dacd,, dupa l5 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul Ei furnizorul nu reuqesc sd rezolve
in mod amiabil o divergenla contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solufiorreze, de cdtre

instanlele judecdtoreqti din Romdnia.

l8 Limba care gaverneazd contractul;i conJidenlialitate
18.ll-imba care guverneazdcontractul este limba romAnd.
l8.2Prestatorul se oblig6, sub sancliunea de daune, sd pdstreze confidenlialitatea tuturor informaliilor

primite de la Autoritatea contractantd qi sd nu dezvdluie niciunei terle persoane aceste informalii,
total sau parlial, ldrd acordul scris gi prealabil al Autoritdlii contractante.

l8.3Prevederile privind confidenlialitatea nu se vor aplica in misura in care informafiile devin publice
prin fapta proprie a Autoritdlii contractante sau prin intervenlia unei alte te4e persoane ori in cazul
in care aceste informalii sunt solicitate a fi dezvdluite de citre o instanla judecdtoreascd, autoritatea
publicd central5 cu rol de control qi reglementare qi/sau Ministerul public ori structuri ale

Ministerului Administratiei si Internelor.

19 Comunicdri
lg.lOrice comunicare tntre pdrli, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie

transmisd tn scris cdtre adresele menlionate la pdrlile semnatare ale contractului Orice document
scris trebuie inregistrat atdt tn momentul transmiterii cdt ;i in momentul primirii.

lg.2Comunicdrile tntre pdrli se pot face ;i prin telefon, fax sau e-mail cu condilia confirmdrii tn scris a
primirii comunicdrii.

20 Clauze generale referitoare la proteclia datelor cu caracter personal
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20.1 in procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, pd4ile aplici prevederile Regulamentului (UE)

2076/679 al Parlamentului European pi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice
in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulafie a acestor date gi de
abrogare a directivei 95146/CE (regulamentulgeneral privind protecfia datelor) siale legislaliei nalionale.

20.2 Pdrlile prelucreazd date cu caracter personal transmise de reciproc de acestea in conformitate cu
legislalia in vigoare, in modalitd[i care asiguri confidenlialitatea si securitatea adecvatd a acestor date, in
vederea asigurdrii protecfiei impotriva prelucririi neautorizate sau ilegale ti impotriva pierderii, a distrugerii
sau a deteriordrii accidentale.

2O.3 Scopul prelucrdrii: datele cu caracter personal comunicate in cadrul prezentului contract, precum gi pe
perioada executirii acestuia, sunt prelucrate de cdtre Pirli in scopul execut5rii prezentului contract.

20.4 Datele cu caracter personal colectate gi prelucrate in vederea executirii prezentului contract sunt acele
date ale persoanelor fizice implicate in executarea prezentului contract, enumerarea neav6nd insd un
caracter exhaustiv, urmdtoarele: nume gi prenume, adresi (domiciliu), serie gi numdr act de identitate
(carte de identitate, pagaport), cod numeric personal, numdr de telefon/fax, adresd de pogtd electronici.

2O.5 Fiecare Parte va divulga celeilalte Pdrfi datele de contact (nume gi prenume, pozifie <funcfie>, telefon,
adresa de pogtd electronici) privind angajatii sau reprezentantii sdi responsabili cu executarea prezentului
Contract. Acolo unde legea prevede astfel, fiecare Parte care divulgi informatii in legiturS cu

angajatii/reprezentanfii sai trebuie si furnizeze o notd de informare persoanelor vizate, informdndu-le in
mod corespunzdtor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, efectuati de citre
cealalti Parte in legituri cu prezentul Contract.

20.6 Pdrtile iau cunogtin!5 si convin ca fiecare Parte si determine, in mod independent, scopul/scopurile gi

mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal in legdturd cu acest Contract. Pdrlile convin prin
prezenta clauzd si confirmd ci nu o sd aclioneze ca operatori asociati sau si fie intr-o relatie de tip operator-
persoani imputernicitd de operator, fiecare Parte acfion6nd ca un operator de date independent pentru
propria prelucrare a datelor in legdturd cu prezentul Contract. Niciuna dintre Pdrli nu acceptd vreo
rdspundere pentru o incilcare de citre cealaltd Parte a legislatiei aplicabile.

2O.7 Datele personale obtinute de cdtre Prestator pentru aducerea la indeplinire a prezentului contract vor fi
mentinute in baza de date a prestatorului sau a subcontractantilor acestuia maximum 3 ani de la data
incetd rii contractului.

20.8 Prestatorul rdspunde pentru respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2ot6l67g, at6t pentru sine
c6t gipentru tolisubcontractanliicu care lucreazd pentru aducerea la indeplinire a prezentuluicontract.

20.9 Datele cu caracter personal transmise de cdtre Pdrfiin cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de
acestea gi altor institulii publice, in conformitate cu obligatiile legale care le revin.

20.1O in situalia in care este necesari prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor implicate in
executarea prezentului contract in alte scopuri dec6t cele prevdzute la alin. 3, Pd(ile se vor informa reciproc
gi vor solicita acordul scris al celeilalte pdrli cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

20.LL Pdr1ile asigurd dreptul la informare gi acces la datele cu caracter personal ale persoanelor implicate in
executarea prezentuluicontract, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, Stergere, la restriclionare gi

opozifie in conformitate cu prevederile legislalieiin vigoare.

20.12 Datele personale ale Prestatorului sunt pdstrate de cdtre Beneficiar pe intreaga perioadd de executare a
contractului gi ulterior incetirii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor gi in conformitate cu interesul legitim al Beneficiarului.
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2I Legea aplicabild contractului
21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

22 Clauze ftnale
22.1. Prezentul contract reprezintd voinfa parlilor qi inldturS orice alti infelegere verbal6 dintre acestea.
22.2. Contractul intra in vigoare la data semn[ri! acestuia de cdtre pdrlile contractante.

Pa4ile au inleles sa incheie azi tL.0l.JO2,'Qprezentul contract in 2 (doud) exemplare, cdte
unul pentru fiecare parte.

Achizitor Prestator

SC PC SOFT ONLINE SRLMUZEUL NA

Manager-(Di

Conf.univ.dr.Ioan

intocmit
Dima Cristian

++Si

rt l'. r

{Pi

\cour

\'1:
iloazap

Administrator,

f,u tvturufi

/-"
l4-
(:lrt
)
.)-

Contabil Sef, l
Violeta carmen$joene

Av. Cambosie Emanuel
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