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1. Preambul  
În temeiul Legii nr.98/2016 privind Achiziţiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare și a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat 
prezentul contract de furnizare de produse, 

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 6, adresa Şos. 
Orhideelor nr.2d Sector 6, Bucureşti, cod fiscal 17314075, Cont trezorerie 
RO73TREZ70621G430900XXXX deschis la Trezoreria Sector 6, reprezentată legal prin 
.........................în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi  
S.C. INTEGRISOFT SOLUTIONS S.R.L., cu sediu social în Bucureşti, Soseaua 

Pantelimon, Nr. 6 - 8, cu intrare prin strada Ion Heliade Radulescu, nr 26, camera 1, Etaj 1, 
Sector 2, tel 021.250.87.50, e-mail office@integrisoft.ro, nr. de înmatriculare la registrul 
Comerţului J40/10564/1999, codul unic de înregistrare 12448483, atribuit fiscal RO, cont 
Trezoreria Muncipiului Bucuresti, cont RO44 TREZ 7005 069X XX00 8200, reprezentată 
prin......................., funcţia Administrator în calitate de furnizor, pe de altă parte. 

 
2. Definiţii  
2.1  În prezentul contract următorii termeni vor fi interpreţaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activitaţi legate de furnizarea 
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în 
perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand 
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esentială a componentelor rezultă 
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop 
sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de 
naţionalitatea furnizorului. 
g. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
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h. date cu caracter personal - înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau 
identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un 
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai 
multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale; 
i. prelucrare - înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu 
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de 
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, 
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 
diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, 
ştergerea sau distrugerea; 
j. forţă majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, 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, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu 
este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, sau care ar face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia 
din părţi; 
k. zi - zi calendaristică;  
 
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 în mod diferit. 
 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 Furnizorul se obligă să livreze, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile 
asumate prin prezentul contract, sistemul informatic “Avansis.Localitas.Standard” cod CPV 
72268000-1 Servicii de furnizare de software (Rev.2), pentru activitățile poliției locale, care 
reprezintă suportul informatic pentru: planificarea operativă, monitorizarea resurselor şi 
dispecerizarea formaţiunilor de ordine publică, introducerea incidentelor şi a rezultatelor 
activității de control, și  să presteze serviciile necesare implementării acestuia, conform cerințelor 
compartimentului funcțional de specialitate Sistemul va include o componentă de tip hartă cu 
elemente de fundal orientative precum şi informaţii operative pentru modulele specializate: 

- Modulul de înregistrare a incidentelor; 
- Modulul de dispecerizare; 

     - Modulul pentru planificarea resurselor; 
     - Modulul de administrare sistem. 
4.2 Serviciile care formează obiectul prezentului contract pe care furnizorul se obligă să le 
presteze în conformitate cu clauzele prezentului contract constau în instalarea, configurarea, 
punerea în funcțiune și instruirea personalului utilizator cu punerea la dispoziția achizitorului a 
tuturor livrabilelor menționate la punctul 12.8. 
 
5. Prețul contractului 
5.1 Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului este de 130 000 lei, la care se adaugă 
TVA, în valoare de 24 700 lei.  
5.2 Prețul contractului este ferm pe toată durata contractului. 
 



 
6. Durata contractului 
6.1 Durata prezentului contract este de la data semnării acestuia de către ambele părți, până la 
data de 31.12.2022, cu posibilitatea prelungirii acestuia, cu acordul ambelor părți.  
6.2 Prezentul contract de achiziție publică încetează să producă efecte la data stingerii 
obligațiilor contractuale ale ambelor părți. 
 
7. Executarea contractului 
7.1  Executarea contractului începe la data semnării prezentului contract de către ambele părți. 
 
8. Documentele contractului 
8.1   Documentele contractului sunt :   

a) Referatul de necesitate înregistrat cu nr. A30193/ 06.10.2022; 
b) Nota justificativă nr. A30437/ 10.10.2022; 
c) Oferta financiară și propunerea tehnică nr. A30640/10.10.2022 
d) Achiziție directă inițiată din catalogul electronic, cod unic achiziție DA31585518; 
e) Anexa nr.1 și Anexa nr. 2 
  

9.  Obligaţiile principale ale furnizorului 
9.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele și performanțele prezentate în oferta 
tehnică și financiară, respectând datele din graficul de livrare şi termenul stabilit și conform 
cerințelor compartimentului solicitant din cadrul instituției. 
9.2 Furnizorul se obligă să livreze și să presteze serviciile aferente respectiv: instalarea, 
configurarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului utilizator până la data de 
10.12.2022. 
9.3. Furnizorul se obligă să livreze, să instaleze, să configureze, să pună în funcțiune la sediul 
achizitorului și să instruiască personalul utilizator cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite 
angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea tehnică. 
9.4 Furnizorul se obligă să prezinte certificatul de licență (sau orice alt document) care să ateste 
dreptul său de vânzare și utilizare a softului realizat. 
9.5 Furnizorul se obligă să predea achizitorului documentația tehnică, instrucțiunile de utilizare 
și instalare, certificatul de garanție, în limba română. 
9.6 Proprietatea datelor stocate în aplicație aparține în mod exclusiv achizitorului. 
9.7 Furnizorul se obligă să asigure protecția datelor cu caracter personal și securitatea sistemului 
informatic “Avansis.Localitas.Standard”  împotriva potențialelor atacuri informatice și scurgere 
de date. 
9.8 Furnizorul va respecta și se va supune tuturor legilor și reglementărilor în vigoare în 
România și se va asigura că și personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea și 
subordonații acestuia, vor respecta și se vor supune de asemenea acelorași legi și reglementări. 
9.9 Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în 
justiţie, ce rezultă din încălcarea de catre acesta a unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, și daune-interese, taxe și 
cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din 
respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
9.11 Furnizorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor de care ar putea lua cunoștință, în 
timpul prestării serviciilor. 
9.12 Furnizorul este pe deplin responsabil atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de 
prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
9.13 Furnizorul se obligă să repecte normele SSM și PSI pe toată durata contractului. 
 
 



 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1  Achizitorul se obligă să recepţioneze sistemul informatic ce formează obiectul prezentului 
contract la momentul punerii în funcțiune, la sediul achizitorului din Şos. Orhideelor nr. 2 d, 
Sector 6, Bucureşti și să emită procesul verbal de recepție, instalare, configurare și punere în 
funcțiune, anterior efectuării plății. 
10.2 Achizitorul se obligă să platească preţul produsului către furnizor în termen de 30 de zile de 
la data acceptării la plată a facturii emise de către furnizor, respectiv numai dacă sunt îndeplinite 
clauzele privind recepția, prevăzute la punctul 12.  
 
11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe fiecare zi de întârziere, aplicată la valoarea 
produselor nelivrat la termen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Valoarea penalităţilor 
nu poate depăşi valoarea produselor furnizate. 
11.2 Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 9.1și art. 9.2 atrage rezilierea prezentului 
contract, achizitorul având obligația la plata doar a valorii produselor livrate și acceptate de către 
achizitor ca fiind conforme. 
11.3 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la punctul 10.2, 
atunci furnizorul poate percepe ca penalităţi de întârziere, o suma echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,1% pe zi de întârziere, calculată la valoarea rămasă de achitat din factura 
acceptată la plată. Totalul penalităţilor de întârziere în decontare nu poate depăşi suma asupra 
căreia sunt calculate. 
11.4  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată furnizorului, făra nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această renunţare să nu prejudicieze sau să nu afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din  contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 
11.5  Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare în cel mult 30 
de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea 
contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 
11.6 În cazul prevăzut la art. 11.4, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a 
contractului. 
 
12. Recepţie, inspecţii, teste și garanție 
12.1 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a verifica modul de funcționare a 
produsului pentru a stabili conformitatea lui cu prevederile din oferta tehnică. 
12.2 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și de a testa funcțiile produsului 
ce are ca obiect prezentul contract. 
12.3 Operațiunile recepției implică: 
 a) verificarea posturilor unde a fost instalată aplicația; 
 b) verificarea implementării pe stațiile de lucru; 
 c) confirmarea migrării datelor existente; 
 d) confirmarea instruirii personalului utilizator; 
 e) constatarea eventualelor deficiențe și notificarea furnizorului 
12.4 Recepția cantitativă și calitativă, se va efectua la locul instalării de către comisia de recepție 
a autorității contractante, în prezența delegaților furnizorului, întocmindu-se un proces-verbal de 
recepție, instalare, configurare  și punere în funcțiune. 
 



 
12.5 Procesul verbal de recepție va include unul din următoarele rezultate : 

a) acceptat 
b) refuzat, cu dreptul de a rezilia contractul 

12.6 Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate, componente ale sistemului, nu 
corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a 
modifica prețul contractului, de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să 
corespundă specificațiilor tehnice. 
12.7 Nerespectarea obligațiilor prevăzute la 12.6, atrage după sine rezilirea contractului în 
condițiile punctul 18. 
12.8 Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc sistemul informatic: 
 a) licența perpetuă pentru sistemul informatic ce face obiectul prezentului contract, 
pentru achizitor; 
 b) kit-ul de instalare a produsului software pe suport electronic, însoțit de documentul ce 
descrie pașii necesari pentru instalarea și configurarea programului informatic; 
 c) strategia de back-up și restore; 
 d) certificatul de calitate; 
 e) certificatul de garanție; 
 f) documentația de utilizare (ghid) 
12.9 Garanția este declarația comercială a furnizorului prin care acesta își asumă răspunderea 
pentru eventualitatea lipsei de conformitate a sistemului informatic și serviciilor ce formează 
obiectul contractului. 
12.10 Furnizorul garantează și își asumă răspunderea că sistemul informatic ce formează obiectul 
prezentului contract va funcționa performant, îndeplinește cerințele tehnice și funcționale 
minimale solicitate de către achizitor. Orice disfuncționalitate apărută în acest interval de timp va 
fi remediată gratuit de către furnizor.  
12.11 Garanția se acordă conform O.U.G. nr 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la 
contractele de furnizare  de conţinut digital şi de servicii digitale și este de 12 luni începând cu 
data semnării procesului verbal de recepție din partea achizitorului, la finalul implementării 
tuturor cerințelor prevăzute în contract.  
12.12 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 
12.13 Înștiințarea cu privire la o disfuncționalitate a sistemului informatic va fi realizată de către 
achizitor utilizând sistemul de poștă electronică la adresa helpdesk@integrisoft.ro sau printr-un 
apel telefonic al achizitorului la un număr dedicat  pus la dispoziție de către furnizor 
:021/2508750 
12.13  La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în 
termen de 5 zile, fără costuri suplimentare pentru achizitor.  
12.14 Daca furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada 
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi 
fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fată de 
furnizor prin contract. 
12.15 În perioada de garanție, orice defecțiune de funcționare a sistemului care face obiectul  
garanției și care un se datorează utilizatorului, va fi soluționată gratuit de către furnizor, inclusiv 
cheltuielile de deplasare aferente acestor remedieri.  
 
13.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele  
13.1  Furnizorul are obligaţia de a livra sistemul informatic, ce presupune și operațiunile de 
instalarea, configurarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului la sediul achizitorului, din 
Șos. Orhideelor, nr. 2d, Sector 6, București, respectând termenul de livrare. 
13.2   Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsul: 

- factura fiscală, în care se specifică termenul de plată scadent; 



- certificate de garanţie/calitate/conformitate; 
- licența sistemului informatic; 
- documentele care însoțesc sistemul informatic. 

13.3  Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face 
după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe 
documentele emise de furnizor pentru livrare. 
 
14. Dreptul de proprietate intelectuală 
14.1 Dreptul de proprietate intelectuală asupra aplicaţiei este al furnizorului,  
14.2 Licenţa de utilizare a sistemului informatic este parte integrantă din contract potrivit Anexei 
nr. 2 

15. Amendamente 
15.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului, fără a modifica valoarea totală a acestuia. 
 
16. Cesiunea 
16.1 Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute 
rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial. 
 
17. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
17.1 Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada prezentată la 
punctul 6.1. 
17.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare, atunci 
acesta are obligaţia de a notifica achizitorul despre acest aspect în interiorul termenului prevăzut 
la punctul  9.2; modificarea datei de furnizare asumate se va face cu acordul părţilor, prin act 
adiţional. 
17.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu prelungirea termenului de livrare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului, cu notificare prealabilă, de a 
solicita penalităţi furnizorului, în cotă procentuală de 0,1 % pe fiecare zi de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
 
18. Rezilierea contractului 
18.1 Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de art. 9.1 și art. art. 9.2, dă dreptul parţii lezate de a 
cere rezilierea contractului de furnizare și de a pretinde plata de daune-interese, până la 
acoperirea prejudiciului suferit, la valori demonstrate cu documente,  cu condiția notificării 
acestui lucru partenerului de contract, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data de la care 
dorește rezilierea. 
 
19. Încetarea contractului 
19.1. Încetarea  prezentului contract intervine în următoarele condiţii: 

a. la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, 
b. prin denunţare unilaterală; 
c. în cazul în care operează rezoluțiunea; 

 
d. la data la care împotriva prestatorului a fost declanşată procedura prevăzută de Legea 

nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca acesta să  nu 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire al achizitorului.  

 
 



20. Fortă majoră 
20.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
20.3 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. 
20.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în 
termen de maxim 5 zile de la apariţia acesteia şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia 
orice măsuri care stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor. 
20.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de o lună, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
20.6 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, 
încetarea acesteia în  maximum 5 zile calendaristice de la încetare. 
 
21. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
21.1 Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării 
prezentului Contract cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materie de protecția 
datelor (principiul legalității, echității, transparenței, exactității, responsabilității, limitării legate 
de scop și de stocare). În sensul dispozițiilor prezentului Contract, datele care fac obiectul 
prelucrării se pot referi la: nume, prenume, funcție, adresă de e-mail, număr de telefon, date 
necesare emiterii facturii fiscale conform legislației în vigoare.  
21.2 Scopul prelucrării datelor este reprezentat de executarea dispozițiilor prezentului Contract. 
Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care Părțile convin în mod 
expres sau există o obligație legală care dă dreptul Părții să prelucreze datele. 
21.3 Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre 
acestea garantează că accesul la datele care fac obiectul prelucrării va fi permis doar angajaților 
responsabili de respectiva relație contractuală. 
21.4 Fiecare dintre Părți se obligă să implementeze măsuri rezonabile de siguranță fizică, tehnică 
și administrativă astfel încât să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea inadecvată, accesul 
neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. În eventualitatea 
unui incident privind protecția datelor, fiecare dintre Părți trebuie să notifice celeilalte acest lucru 
în termen de 24 de ore. 
21.5 Oricare dintre Părți se obligă să nu comunice datele personale transmise de cealaltă Parte 
către orice terț cu următoarele excepții (i) există temei legal sau (ii) există temei contractual și 
Partea și-a exprimat acordul. 
21.6 La încetarea relației contractuale Părțile se obligă să înceteze prelucrarea datelor cu caracter 
personal, cu excepția cazurilor în care (i) o obligație legală impune prelucrarea în continuare sau 
(ii) exercitarea unor drepturi în instanță și/sau în față autorităților statului cu atribuții de control, 
situații în care Părțile vor fi ținute în continuare la respectarea confidențialității. 

22. Soluţionarea litigiilor 
22.1 Achizitorul şi furnizorul 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 legătură 
cu îndeplinirea contractului. 
22.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 
 
23. Limba care guvernează contractul 
23.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 



 
 
24. Comunicări 
24.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii. 
24.2  Comunicările între părti se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

-pentru Achizitor: 021.412.17.43, e-mail: tehnic@politia6.ro; contact@politia6.ro 
-pentru Furnizor: 0212508750, e-mail: helpdesk@integrisoft.ro 

 
25. Legea aplicabilă contractului 
25.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
25.2 Clauzele prezentului contract se completează cu reglementările privind achizițiile publice, 
ale legislației civile sau comerciale aplicabile. 

Parţile au înșeles să încheie azi.....................................prezentul contract în două 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.     
 

ACHIZITOR, 
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 

P.Director General 
Director Executiv 

 
 

 
 
 
 

VIZAT CFP, 
 

 
 
 

VIZAT, 
BIROUL AVIZE DE LEGALITATE 

ȘI  CONTENCIOS 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 
 
 

VERIFICAT, 
ȘEF S.F.C.A.P.P. 

FURNIZOR, 
S.C. Integrisoft Solutions S.R.L. 

Administrator 
 
 

 

 
 
 
                                            ÎNTOCMIT, 
                                           Consilier A.P. 
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                                                 Anexa 1 - Livrabilele și prețul 
 
                          la Contractul  Nr. ………………….…. din data ……………. 
 
 
PRODUSE 
Nr. 
Crt. 

Denumirea Produsului Valoare 

1.  Avansis.Localitas.Standard 130 000 lei fără T.V.A. 
 
Conform tabelului de mai sus, rezultă următoarele valori totale pentru produsul software: 
Achiziție aplicație 130 000 lei. 
Prețurile sunt exprimate în lei și nu includ TVA. 
Se furnizează cheia de licență (seria) odată cu kitul de instalare. 
 
SERVICII 
Nr. 
Crt. 

Denumirea Serviciului Valoare 

1 Instalarea, configurarea aplicației și 
punerea în funcțiune 

Inclusă în planul de proiect 
 

2 Instruirea utilizatorilor Inclusă în planul de proiect 
 
Prezenta anexă face parte integrată din contract, care a fost încheiat astăzi, ………………,  
în 2 (două) exemplare originale, ambele având aceeași valoare și forță juridică, câte 1 (unul)  
pentru fiecare Parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         ACHIZITOR,                                                                        FURNIZOR, 

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6.                          SC Integrisoft Solutions S.R.L. 
                       Director General                                                                    Administrator 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

  



Anexa 2 
 

LICENȚA DE UTILIZARE A  APLICAȚIEI (sistemului informatic) 
 Avansis.Localitas.Standard 

 
1. Termeni utilizați: 
a) PRODUCĂTORUL reprezintă deținătorul dreptului de autor asupra APLICAȚIEI adică SC 
INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL.  
b)FURNIZORUL reprezintă PRODUCĂTORUL sau orice altă persoană fizica sau juridică 
agreată de acesta și autorizată printr-un contract de reprezentare să vândă licențe, să închirieze 
licențe sau să furnizeze anumite servicii legate de APLICAȚIE. 
c)UTILIZATORUL reprezintă persoana fizică sau juridică care a achiziționat APLICAȚIA. 
d)APLICAȚIE reprezintă produsul - program (software) inclusiv manualele de utilizare tipărite 
sau documentația electronică sau “online” sau componente (părți) ale acestora. 
e)LICENȚA reprezintă dreptul de utilizare a APLICAȚIEI acordat de către FURNIZOR 
UTILIZATORULUI. 
f) Prin TERȚI se înțeleg persoane fizice sau juridice, altele decât UTILIZATORUL și 
FURNIZORUL care au acces la aplicație.  
g)Aplicaţia software e compusă din cel puțin următoarele elemente, enumerarea nefiind 
limitativă: 

• Baza de date, constând în structură, mod de organizare al informației, tabele, 
valori de setări, date din tabele, proceduri stocate, functii, vizualizări și alte 
elemente constitutive, aflate în format normal (mdf/ldf), format de backup, sub 
forma de date exportate sau orice altă natură, alta decât exportul în format public 
furnizat de PRESTATOR. 

• Fișiere sursă (ex: sql, cs, rpt, resx, config, etc) 
• Fișiere executabile principale sau utilitare, auxiliare (ex: dll, etc), de setări (ex: 

xml, ini, config, etc), de log (ex: log, etc) și alte fișiere sub orice formă incluse în 
kit-ul de instalare sau în actualizările aplicației și ale modulelor conexe 
(consultare web, administrare, etc.) 

• Fișierele aplicațiilor internet (html, dll, aspx, css, java, class, xml, asp, etc.) 
• Kit-ul de instalare și/sau arhivele aplicațiilor 
• Manuale de utilizare și fișiere de help contextual (ex: chm, etc) 
• Documentația și alte materiale, tipărite sau în format electronic, primite pe întreg 

parcursul desfașurării contractului 
• Cheia de licență (seria) 

 
2.Acordul UTILIZATORULUI Prin instalarea, încarcarea pe orice fel de suport sau în 
memoria unui calculator a APLICAȚIEI care face obiectul prezentei licențe, se subînțelege că 
UTILIZATORUL a luat cunoștință, a înțeles și este de acord cu termenii de utilizare. 
3.Condiții de licențiere Numărul de utilizatori și numărul de stații de lucru nu sunt limitate 
printr-un număr. 
4.Obligațiile părtilor. FURNIZORUL și colaboratorii interni sau externi care au acces la 
informații din cadrul societății UTILIZATORULUI se obligă să protejeze informațiile care i-au 
fost accesibile la livrare-instalare, service, asistență tehnică și consultanță și să șteargă orice 
mediu în care au stocat temporar informația în scopul implementării, instalării și configurării 
aplicației.  
5.Garanție standard. Perioada de garanție acoperă exclusiv corectarea erorilor de funcționare a 
aplicației, dacă nu se precizează altfel în contract. 
6.Răspundere.  FURNIZORUL (PRODUCATORUL) exclude în mod expres orice răspundere 
derivată din exploatarea ineficientă a APLICAȚIEI. 



 
 
UTILIZATORUL este direct răspunzător asupra corectitudinii datelor introduse și prelucrate cu 
ajutorul aplicației. PRODUCĂTORUL exclude în mod expres răspunderea asupra pierderii 
datelor, întrucât aplicațiile sunt prevăzute cu proceduri de salvare și arhivare a datelor, activitate 
care intră în sarcina beneficiarului de licență. 
PRODUCĂTORUL exclude în mod expres orice răspundere derivată din activarea funcțiilor de 
protecție a aplicațiilor împotriva copiilor neautorizate sau în urma exploatării APLICAȚIEI în 
neconcordanță cu documentația și materialul de licență. PRODUCĂTORUL exclude în mod 
expres orice răspundere cu privire la pierderile derivate din funcționarea incorectă a aplicatiei. 
7.Copyright/Drepturi de autor. PRODUCĂTORUL are obligația de a despăgubi 
UTILIZATORUL împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție, precum și de a plăti daune-
interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natură aferente, ce rezultă din încalcarea unor drepturi 
de proprietate intelectuală prin fapta proprie (copyright, brevete, nume, mărci înregistrate etc.), 
legate de echipamentele, produsele software, procedurile sau tehnologiile folosite de către 
PRODUCATOR pentru sau în legătura cu realizarea aplicației și/sau prestarea serviciilor. 
Dreptul de proprietate intelectuală asupra aplicației software, aparține FURNIZORULUI. 
(PRODUCATORULUI).  
UTILIZATORULUI i se acordă dreptul de utilizare a aplicației.  
Datele stocate de către UTILIZATOR în baza de date a aplicatiei, în cadrul executarii 
prezentului contract sunt în proprietatea acestuia. 
Aplicația va fi utilizată doar în conformitate cu manualul aferent. 
8.Avansis.Localitas.Standard și alte mărci și produse INTEGRISOFT SOLUTIONS la care se 
face referire în această înțelegere sunt mărci înregistrate ale S.C. Integrisoft Solutions S.R.L. în 
România și în orice alt stat (țară). Toate celelalte mărci și produse sunt mărci înregistrate ale 
proprietarilor lor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ACHIZITOR,                                                                        FURNIZOR, 
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6.                         S. C. Integrisoft Solutions S.R.L. 
                Director General                                                                    Administrator 
                    
 


