
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
nr. _______ data _____________

În temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de  lucrări  publice  şi  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii,  aprobata  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea
nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestări de servicii, între

1. Părţile contractante

.................................  cu  sediul  în ..................................,  cod  fiscal  ............................  cont
......................................... deschis la ................. ............., în calitate de .........................., reprezentatã prin ..................,
, şi

SC_____________SRL cu sediul în ______________, Strada ________________nr. ___, Bloc _____,
sc. __, etaj __, ap. ___, tel/fax: ________________, înregistratã la Registrul Comerţului sub nr.
___________________, cod fiscal ______________, cont _________________________________ deschis la
Trezoreria_________________,  reprezentatã prin  Administrator __________________, în  calitate  de
PRESTATOR pe de altă parte, a intervenit prezentul contract.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor şi prestator - pârtile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. preţul contractului - pre ţul plătibil prestatorului de către achizitor, in baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrala si corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; d. servicii - activităţi a căror prestare fac 
obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, ma şinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract si pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f. forţa majora - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care
nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, 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 exhaustiva ci enunciativa. Nu
este considerat forţa majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din parţi;
j. zi - zi calendaristica; 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 specifica în mod 
diferit.

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să realizeze urmatoarele servicii:, conform Caietului de sarcini si Anexei 1;

- design site;
- introducere conţinut şi dezvoltare;
- garantie/mentenanta 12 luni de la data receptiei.

ADRESA: TELEFON: 

Cod fiscal: Email: 
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Platforma online va trebui să fie realizată conform principiului KISS (Keep It Straight Simple) şi să respecte 
următoarele cerinţe tehnice minimale:

- platformă full CMS (Joomla, Wordpress sau Drupal);
- PHP5, HTML5, CSS3, Javascript;
- Compatibilitate desktop si mobil;
- search engine cu filtre;
- Responsive Web Design;
- asigurare acces utilizatori;
- asigurarea serviciilor de optimizare;
- asigurare interfaţă în limba română, engleză și franceză;
- asigurare servicii de prevenire şi combatere a riscurilor de securitate;
- furnizare de rapoarte lunare Google analytics sau similar, precum şi privind numărul de accesări, numărul 

de utilizatori unici în funcţie de nivelul de acces.
4.2 - Achizitorul se obligă s ă achiziţioneze site-ului, respectiv să cumpere serviciile cuprinse în Anexa 1 şi să 
plătească preţul convenit în prezentul contract.
4.3 – Achizitorul si Prestatorul vor avea câte o întâlnire obligatorie în fiecare lună, la sediul Achizitorului, la date
stabilite de comun acord, în vederea discutării necesitatilor constatate, stabilirea modului de rezolvare si planul de
lucru.
4.3 - Orice modificare a caracteristicilor tehnice ale serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, prezentate în
detaliu în Caietul de sarcini şi propunerea tehnică, va putea fi făcută numai în urma semnării unui act adiţional.. Dacă
modificarea  caracteristicilor  tehnice  a  fost  efectuată  de  prestator  fără  acordul  achizitorului,  concretizată  prin
încheiere unui act adiţional la prezentul contract, serviciile nu vor fi receptate.

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul serviciului este prevăzut în anexa 1 a contractului şi este conform cu oferta de preţ nr. ____________.
5.2 - Preţul contractului, respectiv preţul serviciilor ce vor fi efectuate, este de _________ lei la care se adaugă
________________ lei, reprezentând TVA.

6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de 14 luni, (30 zile reprezentând termenul de realizare site web + 12 luni mentenanta 
site web + 30 zile termen de plată).
6.2 - Termenul de livrare este de 30 zile de la semnarea contractului de către ambele părţi contractante.

6.3 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.
7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe după semnarea acestuia de cãtre ambele pãrţi.
7.2 - In executarea serviciilor, prestatorul va folosi elementele vizuale si grafice puse la dispozitia sa de catre 
achizitor. Prima versiune de bază va fi oferită până la data de ...................... (se va realiza mare parte a 
conţinutului static şi structura de bază a aplicaţiei). Orice modificare sau corecție va putea fi solicitată în perioada 
de garanție(până la .............................) și va fi rezolvată în termen de 7 zile, fără costuri suplimentare.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:

a)oferta tehnica si oferta financiara nr. ....................

b)acte adiţionale, pe măsura producerii lor.

9.Obligaţiile principale ale prestatorului
9. 1 - Prestatorul se obligă să execute serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică
şi  garantează  că  sunt  în  concordanţă  cu  standardul  de  calitate  intern  şi  internaţional,  cu  respectarea  condiţiilor
solicitate de Achizitor.
9.2 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, serviciile folosite pentru sau în legatură cu
achiziţia făcută, şi
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încălcare este solicitată de către achizitor.

9.3 -  Prestatorul  este  pe deplin responsabil  pentru prestarea  serviciilor  în  conformitate  cu termenul  de prestare
convenit. Totodată este răspunzător atât de operaţiunile şi metodele de utilizate în vederea îndeplinirii obligaţiilor
contractuale, cât şi de calificarea personalului folosit pe toata durata de executare a contractului.
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9.4 - Prestatorul va realiza designul grafic şi funcţional al site-ului web ţinând seama de comentariile/observatiile
persoanelor autorizate din partea Achizitorului, in aşa fel incât termenul de realizare şi predare a site-ului să nu fie
depăşit. Site-ul va fi lansat după aprobarea beneficiarului intern.
9.5 - Prestatorul se obligă ca pe perioada de derulare a contractului sa asigure mentenață, actualizare, dezvoltare și 
instruirea personalului, dupa cum urmeaza:
- să actualizeze conţinutul platformei cu informaţii furnizate de Achizitor(text, multimedia, etc.), la cererea 
acestuia (pe durata primelor 6 luni de la receptia site-ului);
- să optimizeze materialul multimedia ce va fi adăugat pe site la cererea Achizitorului(pe durata primelor 6 luni de 
la receptia site-ului);
- să dezvolte platforma în concordanţă cu necesităţile sesizate la cererea Achizitorului(pe durata primelor 12 luni 
de la receptia site-ului);
- să evalueze riscurile de securitate şi să efectueze optimizări pentru asigurarea securităţii cu o periodicitate lunară 
şi la cererea Achizitorului(pe durata primelor 12 luni de la receptia site-ului);
- prin mijloace proprii şi fără costuri suplimentare, să remedieze disfuncţionalităţile sesizate şi să corecteze erorile 
de aplicaţie apărute (pe durata primelor 12 luni de la receptia site-ului).
Prestatorul va oferi consultanță și suport tehnic gratuit pe toata durata contractului si va fi asigurat minim intre 

orele 7.00-19.00 x 5zile/saptamana.

9.6 - Prestatorul va livra Achizitorului codurile sursă necompilate, editabile ale păr ţilor componente ale 
platformei, inclusiv a elementelor de grafică, precum şi toate informaţiile relevante privind programele folosite 
pentru dezvoltare. 
9.7 - Prestatorul va asigura, pe o perioadă de 12 luni de la predarea site-ului, cu titlu gratuit şi prin mijloace proprii,
rezolvarea disfuncţionalităţ ilor de dezvoltare apărute şi corectarea erorilor de aplicaţie apărute. Actualizarea 
structurii conţinutului în funcţie de nevoile specifice induse de derularea proiectului, precum şi suportul tehnic în 
vederea rezolvării eventualelor probleme legate de site web apărute, se vor efectua pe parcursul asigurării garanției

9.8 - Prestatorul va pune la dispoziţia Achizitorului manualul de utilizare a site-ului web.

9.9 - Prestatorul va efectua review-uri periodice ale incidentelor de securitate şi riscurilor de securitate şi va realiza 
optimizările necesare. Va notifica, de asemenea, Autoritatea Contractantă cu privire la incidentele majore de 
securitate survenite pe perioada monitorizării (12 luni după predare).
9.10 – Prestatorul va respecta timpul de răspuns la solicitările Achizitorului, pentru urmatoarele disfunctionalitati, 
dupa cum urmeaza:
- disfunctionalitati critice – timp de răspuns 1 ora, timp de remediere 2 ore;
- disfunctionalitati majore – timp de răspuns 2 ore, timp de remediere 4 ore;
- disfunctionalitati normale – timp de răspuns 2 ore, timp de remediere 24 ore.
9.11  -  Prestatorul  va asigura  instruirea a  minimum 2 persoane  din partea Achizitorului  care  vor fi  implicați  în
administrarea şi exploatarea curentă a site-ului. Instruirea se va efectua timp de 30 de ore, în primele 2 sapatamani,
dupa receptia site-ului. Instruirea va avea loc la Facultatea de Geografie și Geologie. Instruirea va fi realizată de către
un reprezentant al Prestatorului și va consta în explicarea utilizării fiecărei func ționalități incluse în interfața de
administrare  a  site-ului.  Manualul  de utilizare  pentru  administratori  va fi  livrat  în  limba română atât  în  format
electronic (pe CD/DVD), cât și pe suport de hârtie. Incadrarea in tipul de disfunctionalitate il va stabili beneficiarul.
La sfarsitul instructajului se va intocmi proces verbal de instruire, pentru fiecare participant din partea Achizitorului,
semnat de catre ambele parti contractante.
9.12 - Prestatorul se va ocupa de găzduirea web site-ului si va instala și încărca codul sursă ș i toate fișierele 
necesare rulării site-ului web, pe serverul Facultății de Geografie și Geologie, printr-un canal de comunicație 
securizat, pus la dispoziție de Facultatea de Geografie și Geologie. Prestatorul trebuie să se asigure de 
compatibilitatea codului sursă și a aplicațiilor utilizate în crearea site-ului, cu sistemul de operare al serverului 
facultății.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 -Achizitorul are obligaţ ia de a efectua plata către prestator 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.
10.2 -  Plata se face în lei în contul prestatorului nr. ________________________________________ deschis la
Trezoreria ___________.
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11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de cãtre una din pãrţ  i dã dreptul pãrţii lezate de a
considera contractul de drept reziliat fãrã nici o formalitate prealabilã şi fãrã intervenţia instanţei de judecatã şi de a
pretinde plata de daune-interese.
11.2 - i) În cazul în care, din vina sa exclusiv ă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţ i, o sumă în cuantum de
0,06% din valoarea în LEI a serviciilor calculate pro-rata temporis pentru fiecare zi de întârziere pânã la îndeplinirea
tuturor obligaţiilor contractuale.

ii) În cazul în  care  achizitorul  din culpa sa,  nu onorează facturile  în  termenul  stabilit  prin  clauza 10.1,
prestatorul are dreptul de a percepe, ca penalitãţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată de
0,06% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestări servcii, în cel mult 10 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.

11.4.- În cazul prevăzut la clauza 11.3, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data rezilierii contractului.
11.5- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici
o compensaţie,  dacă acesta  din urmă se desfiinţeazã sau sunt iniţiate  procedurii  de reorganizare judiciarã  şi  de
faliment a prestatorului, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le 
considera necesare îndeplinirii contractului.
12.2 – Achizitorul, prin personalul din proiect va pune la dispozitia Prestatorului informatiile necesare, respectiv 
receptionarea serviciilor.

13. Recepţie şi verificări
13.1.- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din oferta tehnică a prestatorului.

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnării contractului de către ambele părţi.
14.2.(1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile la data stabilită în prezentul contract conform cap.6.

(2) În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate Achizitorului, părţile vor stabili de 
comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciilor.
14.3. Dacă pe parcursul derulării contractului Prestatorul constată că nu poate respecta termenul de prestare, acesta
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea datei de prestare asumate, se face cu
acordul părţilor, prin act adiţional.
14.4.- În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în 
îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului
15.1.- Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate în oferta  financiară,
anexă la contract, şi nu pot fi modificate pe toată durata de valabilitate a contractului.

16. Amendamente
16.1  -  Părţile  contractante  au  dreptul,  pe  durata  îndeplinirii  contractului,  de  a  conveni  modificarea  clauzelor
contractului, prin act adiţional.

17. Rezilierea contractului
17.1 - Executarea necorespunzătoare sau executarea culpabilă a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către
una din părţi, d ă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune
interese, constând în recuperarea în totalitate a prejudiciului produs din culpa celeilalte părţi

18. Încetarea contractului
18.1 - Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

a) părţile convin de comun acord încetarea contractului;
b) expirarea duratei contractului;
c) prin reziliere, în condiţiile prezentului contract;
d) în cazul dizolvării, lichidării, falimentului, retragerii autorizaţiei de funcţionare a unuia din contractanţi;
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e) prin denunțare unilaterală în următoarele condiții: ca efect al manifestării de voință expresă a uneia din
părți cu notificarea prealabilă de minim cinci zile lucrătoare (termen calculat conform art. 3.lit.z din OUG 34/2006), a
partenerului de contract, sub rezerva ca opțiunea pentru încetare să nu fi fost derivată dintr-o nesocotire culpabilă a
obligațiilor contractuale pentru eliminarea răspunderii;

f) prin imposibilitate de executare, în condiţiile art.19.
19. Forţa majoră

19.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.
19.2  - Forţa majora exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada în care aceasta acţionează.
19.3 - Orice eveniment imprevizibil sau inevitabil care împiedicã, în parte sau în totalitate, îndeplinirea obligaţiilor
contractului, va fi considerat un caz de forţã majorã. Pierderea finanţării din motive care nu s-au datorat achizitorului
va fi considerată de asemenea forţă majoră.
19.4 - Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără  a prejudicia drepturile
ce li se cuveneau parţilor pana la apariţia acesteia.
19.5 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte par ţi, în termen de 5 zile şi în
mod complet, producerea acesteia, iar în termen de 10 zile să pună la dispoziţia acesteia actele doveditoare şi să ia
orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
19.6 - 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 parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată
pretinde celeilalte daune-interese.

20. Drepturi de proprietate intelectuală
20.1 - Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate
intelectuală şi/sau industrială, obţinute ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract vor fi
proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar.

21. Soluţionarea litigiilor
21.1 - 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 legătură cu îndeplinirea contractului.
21.2 -Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii
de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală 
a contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia comercială a tribunalului în 
circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante.

22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba romana.

23. Comunicări
23.1 - (1) Orice comunicare între parţi, 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.
23.2 - Comunicările între parţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.

24.Nulităţi
24.1. – Dacă o clauză a acestui contract va fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de
această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă sa fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă
cât mai cu putinţă spiritului contractului. În cazul în care, ca urmare a demersurilor făcute de părţi, clauza declarată
nulă nu poate fi înlocuită cu una care să corespundă cât mai cu putinţă spiritului contractului, şi această clauză este de
esenţa contractului, contractul se va rezilia de plin drept.

25. Legea aplicabila contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

parte. Părţile au înţeles sa încheie azi .............. prezentul contract în doua exemplare, câte unul pentru fiecare
ANEXA nr. 1

Preţ
Nr Denumire serviciu Cant fără TVA Valoare Valoare totală
ctr (buc) Preţ Valoare T.V.A. (cu TVA)

unitar totală

0 1 2 3 4 5 6

1 Realizare, implementare şi asigurare 
mentenanţă a site-ului web cu următoarele
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caracteristici:

TOTAL

Notă: Certific faptul că preţul şi detaliile tehnice ale serviciilor ce fac obiectul prezentului contract sunt conforme 
ofertei tehnice şi financiare nr.___________________________ a prestatorului _________________________.
Termenul de livrare: este pînă la data de ______________________.

PRESTATOR ACHIZITOR

ADMINISTRATOR
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