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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
IN INFORMATICA

       Nr. 61 / 23.02.2021

Incheiat astazi, 23.02.2021
intre

       
PREDAN  CONSTANTIN-TRAIAN  INTREPRINDERE  INDIVIDUALA, cu  sediul  in
Bucuresti, Str.Postavarului nr.11, bloc E5, sc.1, etaj 4, Ap.20, sector 3, inmatriculata la Registrul
Comertului  sub  nr.  F40/5923/2009,  CIF  26284224,  cont  bancar  nr
RO72BTRL04701202W67772XX, deschis la Banca Transilvania Sucursala Titan,   reprezentata
prin Predan Constantin-Traian, denumita in continuare Prestator.

-si-

MMMM BBBBB CCCCC SRL, Mun. București, Sector 3, Str. ……………….., Nr. …………., 
Bl. ………..., Nr. Reg. Com.  J40/xxxx/yyyyy,CUI ddddddddd, Cont IBAN: ROxxxxxxxxx,  
BANCA BBBBBBBB, AGENTIA AAAAAA, legal reprezentată de domnul I M, având funcția 
de Director, denumită în continuare Beneficiar.

Art.1 OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prin prezentul contract, Prestatorul se angajeaza, prin intermediul domnului Predan 
Constantin-Traian, identificat prin CNP 1691115434541, sa efectueze pentru Beneficiar  servicii 
de consultanta si implementare solutii in tehnologia informatiei. Serviciile si activitatile specifice 
vor fi stabilite prin Acte aditionale la prezentul contract.

Art. 2 DURATA CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 1 an, incepand cu data de 23.02.2021.
2.2. Contractul se prelungeste automat pe o perioada de 1 an, in conditiile in care nici una dintre
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parti nu solicita incetarea acestuia cu 1 luna inainte de termenul final.
2.3. Articolul 2.2 se aplica de fiecare data cand termenul final este depasit si nici una dintre parti
nu solicita incheierea contractului.

Art.3. VALOAREA CONTRACTULUI si MODALITATI DE PLATA

3.1.  Valoarea  contractului  este  determinata  de  actele  aditionale la  prezentul  contract,  care  se
considera parti integrante ale prezentului contract. 
3.2. Facturile se vor emite in lei de catre Prestator si se vor transmite Beneficiarului in vederea
efectuarii platii, la momentul finalizarii serviciilor si emiterii procesului verbal de finalizare.
3.3. Beneficiarul se obligă să platească în maxim 15 zile lucratoare de la emiterea facturii.
3.4. Intârzierea plăţii de către Beneficiar atrage penalizari de 0,1% din valoarea prestaţiei, pentru
fiecare zi de întârziere.

Art. 4. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

4.1. Sa presteze serviciile de consultanta si sa implementeze solutiile in tehnologia informatiei in 
conformitate cu cele stabilite in actele aditionale la prezentului contract si standardele recunoscute
in domeniu.

4.2.  Sa  raspunda  tuturor  solicitarilor  Beneficiarului,  in  legatura  cu  obligatiile  ce  ii  revin,  in
conformitate cu prevederile art.1 al prezentului contract, conform unei comenzi transmise de catre
Beneficiar. 
4.3. Sa raspunda pentru calitatea serviciilor prestate.

Art.5. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

5.1.  Beneficiarul  se  obliga  sa  achite  contravaloarea  serviciilor  prestate,  in  conformitate  cu
prevederile art. 3 al prezentului contract.

Art.6  INCETAREA CONTRACTULUI

6.1. Prezentul contract inceteaza prin:
prin acordul partilor contractante;
denuntare unilaterala, cu un preaviz de 20 zile lucratoare;
reziliere pentru neindeplinirea obligatiilor prezentului contract, cu o notificare prealabila in

termen de 20 zile lucratoare;

7. Notificari
7.1. In intelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresata de o parte celeilalte va
fi considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa acestei ultime parti la adresa mentionata la
inceputul prezentului contract sau este confirmata de catre destinatar in cazul incare se face prin
email sau fax.

mailto:_contact@sectorweb.ro
http://sectorweb.ro/
http://Reg.Com/


Predan Constantin-Traian                        Nr. Reg. Com  . - F40/5923/02.12.2009, CUI – 26284224 

Întreprindere individuală                      +40 771 380 310 | contact@sectorweb.ro   |       sectorweb.ro  
Dezvoltare web & SEO

7.2. In cazul in care comunicarea/notificarea va fi facuta prin posta, ea va lua forma unei scrisori
recomandate cu confirmare de primire, ce se considera ca a fost primita de destinatar in 5 zile de
la data la care a fost predata serviciului postal.
In  cazul  in  care  comunicarea/notificarea  va  fi  sub  forma  de  fax  sau  telex,  comunicarea  se
considera primita de destinatar in prima zi lucratoare urmatoare celei in care a fost expediata.
7.3. Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti, daca nu
sunt confirmate prin una din modalitatile prevazute in acest articol.

8. Forta majora
8.1. Orice imprejurare independenta de vointa partilor contractante, intervenita dupa data semnarii
contractului şi care impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza
de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze,
imprejurari  ca:  razboi,  revolutie,  calamitati.  Partea care invoca forta majora trebuie  sa anunte
cealalta parte in termen de 10 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora.
8.2.  Dupa  incetarea  cazului  de  forta  majora,  partea  care  l-a  invocat,  isi  va  relua  obligatiile
contractuale in termen de 3 zile si va anunta cealalta parte. Daca nu procedeaza la anuntarea, in
termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca
va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea în termen.

9. Raspunderea partilor

9.1. Neexecutarea prezentului contract sau executarea lui necorespunzatoare atrage raspunderea,
dupa caz, a partii aflate in culpa.
9.2. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a nu achita suma datorata prin prezentul contract sau de a o
reduce,  in  situatia  in  care  Prestatorul nu  si-a  indeplinit  obligatiile  sau  le-a  realizat  in  mod
defectuos,  din  vina  sa  exclusiva.  Se  intelege  prin  obligatii  realizate  in  mod  defectuos,
neindeplinirea comenzilor primite din partea Beneficiarului. 
9.3.  In  situatia  in  care  se  constata  de  catre  Beneficiar  una din situatiile  prevazute  la  pct.9.2,
Beneficiarul,  va  analiza  si  va  hotari  modalitatea  de  penalizare  a  Prestatorului  sau,  dupa caz,
rezilierea prezentului contract.

10. Confidentialitate. Loialitate

10.1. Prestatorul se obliga sa pastreze totala confidentialitate asupra tuturor drepturilor ce ii revin
si obligatiilor ce se nasc in sarcina sa si care izvorasc din prezentul contract, precum si asupra
tuturor datelor si informatiilor referitoare la particularitati ale politicii manageriale, de dezvoltare
si/sau de programe a Beneficiarului precum si la orice alt gen de informatii ale Beneficiarului care
inca nu sunt publice si in posesia carora va intra, pe durata derularii prezentului contract si pe o
perioada de 12 luni de la incheierea lui.

11. Modificarea contractului
11.1. Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti.
11.2. Prezentul contract,  impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si
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inlatura orice intelegere orala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 

12. Litigii
12.1. Neexecutarea prezentului contract sau executarea lui necorespunzatoare atrage raspunderea
materiala a partii aflata in culpa. 
12.2.  Eventualele  litigii  legate  de  excutarea  prezentului  contract  se  vor  judeca  de  instantele
judecatoresti competente, potrivit reglementarilor de drept comun.

Prezentul contract s-a incheiat la Bucuresti,  azi 23.02.2021, in doua exemplare originale,
cate un exemplar pentru fiecare parte.
 

PREDAN CONSTANTIN –TRAIAN Intreprindere Individuala       
Predan Constantin-Traian   

MMMM BBBBB CCCCC SRL       
I M - Director    
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