
 

   
 

 
Contract de servicii 

nr.______________data_______________ 
 
 
Încheiat între: 
1.1 Asociația Pakiv România, cu sediul în Alba - Iulia, str. Emil Racoviță, nr. 76, judeţul Alba, cod poştal 
510175, Telefon / Fax: 0258811170, E-mail: pakiv_romania@yahoo.com, CUI: 18115500, Nr. de la 
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42/ 27.10.2005, cont _________________, deschis la 
_________________, reprezentată  prin Ioan Gruia BUMBU, având funcţia de Președinte, în calitate 
de beneficiar, pe de o parte 
 
și 
_____________________, cu sediul în _________________, str. ________________, nr. ____, cod 
postal ______, tel. ______________; fax ____________, CUI (cod fiscal) ___________, 
cont bancar _________________________________________________________________ deschis 
la Trezoreria _______________, reprezentată legal prin ________________________, 
având funcția de __________________, în calitate de prestator, pe de altă parte 
 
Articolul 1 - Obiectul contractului 
1.1. Obiectul contractului îl constituie realizarea de către prestator, în favoarea beneficiarului, a 
următoarelor servicii: 
1.1.1. Crearea unei pagini web personalizate; 
1.1.2. Găzduirea paginii web a beneficiarului; 
1.1.3. Întreținerea și actualiarea periodică a site-ului, conform solicitărilor beneficiarului. 
 
Articolul 2 - Durata și valoarea contractului. 
2.1. Durata prezentului contract este de ___ de luni, (30 zile reprezentând termenul de realizare site 
web + ___ luni găzduire, actualizare și întreținere website). 
2.2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi. 
2.3. - Preţul serviciului este prevăzut în anexa 1 a contractului şi este conform cu oferta de preţ nr. 
____________. 
2.4. - Preţul contractului, respectiv preţul serviciilor ce vor fi efectuate, este de _________ lei la care 
se adaugă ______ lei, reprezentând TVA. 
 
Articolul 3 – Condiții de prestare a serviciului și de decontare a contravalorii acestora 
3.1. Prestatorul va realiza pagina web într-un interval de _____ zile lucrătoare de la semnarea 
contractului si sub rezerva îndeplinirii de către beneficiar a obligației de la art. 5.2.1. În caz contrar, 
termenul de realizare a paginii web se va decala în mod corespunzător, iar conținutul acesteia, se va 
modifica (simplifica) în funcție de documentele remise prestatorului. 
3.2. Crearea paginii web se realizează exclusiv pe baza documentelor și informațiilor comunicate de 
către beneficiar prestatorului, iar responsabilitatea cu privire la conținutul acestora revine integral 
beneficiarului. 
3.3. Pentru nerealizarea în termenele convenite a serviciilor din prezentul contract, prestatorul 
datorează beneficiarului penalități în cuantum de 0,04% din valoarea fără TVA a serviciilor rămase de 
efectuat, pentru fiecare zi de întârziere. 
3.4. Recepția paginii web, se va realiza într-un termen de maxim 3 zile lucrătoare de la notificarea 
prestatorului cu privire la finalizarea acesteia. 



 

   
 

3.5. Beneficiarul va achita contravaloarea serviciilor prevăzute la pct. 1.1.1. după recepţia serviciilor, 
pe baza facturii fiscale şi a procesului verbal de recepţie, în termen de până la 30 de zile de la data 
recepţiei serviciilor. 
3.6. Beneficiarul va achita contravaloarea serviciilor prevăzute la pct. 1.1.2. și 1.1.3. trimestrial, după 
recepţia serviciilor, pe baza facturii fiscale şi a procesului verbal de recepţie, în termen de până la 30 
de zile de la data recepţiei serviciilor. 
3.7. Pentru neplata în termen a facturii, beneficiarul datorează penalități în cuantum de 0,04% din 
valoarea fără TVA rămasă de achitat, pentru fiecare zi de întârziere. 
 
4. Documentele contractului 
4.1 - Documentele contractului sunt: 
a) oferta tehnică și oferta financiară nr. _____/____________; 
b) Anexa nr. 1; 
c) acte adiţionale, pe măsura producerii lor. 
 
Articolul 5 – Obligațiile părților 
5.1. Prestatorul se obligă: 
5.1.1. Să presteze serviciile asumate prin prezentul contract, inclusiv rezervarea domeniului 
_____________________________, în termenul convenit. 
5.1.2. Să realizeze pagina web, conform modelului propus, pe baza informațiilor și materialelor 
furnizate de către beneficiar. 
5.1.3. Să remedieze deficiențele constatate de către beneficiar și stabilite în sarcina sa. 
5.1.4. Să notifice beneficiarul cu privire la finalizarea paginii web și să participe la recepția acesteia. 
5.1.5. Să găzduiască, întrețină și actualizeze pagina web, conform solicitărilor beneficiarului. 
Actualizarea informațiilor de pagina web se va realiza într-un termen de maxim ___ zile lucrătoare, de 
la primirea de către prestator de la beneficiar, a materialelor ce fac obiectul modificării (înlocuirii sau 
suplimentării). 
5.1.6. Să emită facturile pentru serviciile prestate și să o transmită beneficiarului. 
5.2. Beneficiarul se obligă: 
5.2.1. Să pună la dispoziția prestatorului informațiile și materialele pe care le va conține pagina web, 
conform Anexei, în termen de ___ zile de la semnarea contractului. 
5.2.2. Să își asume corectitudinea informațiilor comunicate și care vor fi incluse în cuprinsul paginii 
web. 
5.2.3. Să verifice, periodic împreună cu prestatorul, conținutul paginii web aflată în construcție și să-l 
notifice pe acesta în legătură cu deficiențele sezizate sau cu privire la anumite propuneri de modificare 
a conținutului. 
5.2.4. Să participe la recepția paginii web. 
5.2.5. Să comunice periodic prestatorului propuneri de actualizare a paginii web și să comunice 
materialele necesare acestui demers. 
5.2.6. Să verifice, periodic împreună cu prestatorul, conținutul paginii și să-l notifice pe acesta în 
legătură cu deficiențele sezizate sau cu privire la anumite propuneri de modificare a conținutului. 
5.2.7 Să efectueze în termenul stabilit plata contravalorii serviciului. 
 
Articolul 6 – Notificările între părți 
6.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevazută în partea introductivă a prezentului 
contract. 



 

   
 

6.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, 
cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal 
primitor pe această confirmare. 
6.3. Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după 
cea în care a fost expediată. 
6.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin 
intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente. 
 
Articolul 7 - Rezolvarea litigiilor 
7.1. Părțile contractante înțeleg că orice litigiu intervenit în derularea contractului să fie rezolvat pe 
cale amiabilă, prin negociere directă. 
7.2. Dacă neînțelegerile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, litigiul se va soluționa de instanțele 
judecătorești competente, în baza legislației românești în vigoare în domeniu. 
7.3. În înțelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi 
considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă acestei ultime părți la adresa menționată la 
începutul prezentului contract sau la adresa comunicată ulterior, în scris. Notificarea se va face prin 
scrisoare recomandată, e-mail sau prin fax. 
 
Articolul 8 - Condiții de încetare a contractului 
8.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 
8.1.1. Cu acordul scris al părților, la data convenită de către acestea. 
8.1.2. La finalizarea perioadei pentru care a fost încheiat și numai după decontarea contravalorii 
serviciului. 
8.1.2. Părțile nu-și execută sau își execută defectuos sau cu întârziere obligațiile asumate. În acest caz 
încetarea contractului operează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe 
judecătorești. 
8.2. Partea care invocă încetarea/rezilierea contractului va notifica celeilalte părți cauza sistării 
derulării contractului cu minim 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectul. 
8.3. Încetarea prezentului contract nu exonerează părțile de la plata sumelor datorate și de la 
executarea obligațiilor asumate până la data încetării contractului. 
 
Articolul 9 – Clauza de confidențialitate 
9.1. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor pe care le vor 
deține ca urmare a executării clauzelor prezentului contract. 
 
Articolul 10 - Forța majoră 
10.1. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă în condițiile legii. 
10.2. Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul de forță majoră nu încetează, oricare dintre 
părți are dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă, adresată celeilalte părți. 
 
Articolul 11 - Dispoziții finale 
11.1. Orice modificare a clauzelor prezentului contract, se poate face doar prin act adițional. 
11.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, 
reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau 
ulterioară încheierii lui. 
11.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun 
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective 
nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său. 



 

   
 

11.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi, _____________________, data semnării lui. 
11.5. Prezentul contract conține un număr de 3 file și anexe ____ file. 
 
BENEFICIAR,            PRESTATOR,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

ANEXA nr. 1 
 

Nr. 
ctr. 

Denumire serviciu U.M. Cantitate 
Preţ unitar 

(lei, fără 
TVA) 

Valoare, 
lei fără 

TVA 
TVA 

Valoare, 
lei fără 

TVA 

0 1 2 3 4 5=3x4 6 7=5+6 

1 Servicii de realizare website bucată      

2 Servicii de găzduire website 
abonament 

lunar 
     

3 
Servicii de actualizarea și 
întreținerea website 

abonament 
lunar 

     

Total    

 
Notă: Certific faptul că preţul şi detaliile tehnice ale serviciilor ce fac obiectul prezentului contract 
sunt conforme ofertei tehnice şi financiare nr._____ din __________ a prestatorului 
______________. 

Termenul de livrare a website-ului este până la data de ______________________. 
 
 
BENEFICIAR,            PRESTATOR,  
 
 
 
 
 
 


