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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
pentru

Creare site web tip general 
cu titlu gratuit

Încheiat astăzi ………….…..
la ……………………………..

I.PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. -Nume: Asociația H4P

-Date identificare: CUI 38006787, Act autorizare NR.98/21.06.2017
-Sediul: str. Panselelor, bl.5, sc. D, ap.4
-Reprezentată: Gruia Claudiu Renato,  în calitate de Membru Fondator
-Mobil: 0742469557
-E-mail: contact@h4p.biz
-Cont: RO05RNCB0026155363400, deschis la BCR Bacău

în calitate de Prestator, pe de o parte, şi 

1.2. -Nume societate/persoană fizică/asociație: ______________________________
-Date identificare CUI/CNP: __________________________________________
-Sediul: __________________________________________________________
-Reprezentată: __________________________,  în calitate de ______________
-Mobil: ___________________________________________________________
-E-mail: __________________________________________________________
-Cont: ___________________________________________________________

în calitate de Beneficiar, pe de altă parte,

Protecția  datelor  cu  caracter  personal:  Asociația  H4P  folosește  datele  d-
voastră, doar în cadrul acestui contract, obligându-se să le protejeze și să nu le ofere
altor părți. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl reprezintă: crearea unui site web tip general, având 

denumirea________.
Site web general, semnifică NU magazin virtual.
Site-ul web general va conține optimizarea pentru motoarele de căutare.
Detalii despre ce înseamnă un site web general și optimizare pentru 
motoarele de căutare, se pot găsi pe site-ul Asociației h4p.biz

Se oferă 2 luni de probă, pentru optimizare motoare de căutare.
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Serviciile care NU SUNT INCLUSE în contract:
- nu sunt incluse găzduirea și domeniul, se pot achiziționa separat
- nu este inclusă mentenanța lunară, se poate achiziționa ulterior
- nu este inclusă publicitatea online, se poate achiziționa ulterior

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Având  în  vedere  factorii  care  pot  influența  proiectul,  de  la  poze  de  calitate,

text/descrieri reprezentative, SEO, termenul de execuție se va stabili, împreună
cu Beneficiarul.

IV. PREŢUL CONTRACTULUI
4.1. Preţul prestaţiei este de GRATUIT.
4.2. Cost de analiză proiect: gratuit.
4.3. Avans pentru începere proiect: zero.

V. GARANŢII
5.1. Prestatorul de servicii garantează pentru seriozitatea, performanța și rapiditatea

muncii prestate.
Trebuie ținut cont de următoarele aspecte:

 Prestatorul pune în mare parte în operă pozele, textele Beneficiarului
 Pentru  un  succes  garantat,  în  cazul  în  care  Beneficiarul  nu  dispune  de

poze,texte, recomandarea este ca, Beneficiarul să se implice
 Atât  domeniul  cât  și  găzduirea,  nu sunt  proprietatea Asociației  H4P,  astfel  în

cazul unor probleme tehnice, care pot afecta vânzările, publicitatea, nu putem fi
responsabili.

 Site-ul web se realizează folosind un instrument numit CMS = platformă online de
administrare a conținutului, care nu este proprietatea Asociației H4P.

Astfel în cazul unui blocaj al platformei CMS, nu putem fi responsabili.
 
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
6.1. Prestatorul de servicii se obligă:

a) să realizeze site-ul web conform cerințelor în scris ale Beneficiarului
b) să realizeze optimizarea pentru motoarele de căutare
c) să realizeze site-ul web în timpul stabil de comun acord cu 

Beneficiarului.

6.2. Beneficiarul serviciilor se obligă:
a) să ofere Prestatorului usename și parola Cpanel (acces server)
b) să colaboreze eficient cu Prestatorul, prin ofererirea tuturor informațiilor

necesare: recomandări/oferire de poze, recomandări/oferire de texte, 
alte detalii necesarii realizării site-ului web

c) să verifice ca toate informațiile oferite către Prestator, să nu fie 
protejate cu drepturi de autor.
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VII. Penalități
Având în vedere că, nu se plătește avans, nu se plătește comision de analiză, nu
se plătește nimic pentru realizarea site-ului web, nu se pot genera penalități.

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/

unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi cere 
încetarea.

8.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va 
notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea 
urmează să-şi producă efectele.

VIII. FORŢA MAJORĂ
8.1. Totul fiind cu titlu gratuit, nu există clauze de forță majoră.

IX. NOTIFICĂRI
   9.1 În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre 
acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul 
prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
   9.2 În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin 
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de 
destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
   9.3 Dacă notificarea se trimite prin e-mail, SMS, sau altă formă de mesagerie 
digitală, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost 
expediată.
   9.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu 
sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele 
precedente.

X. LITIGII
Părţile  au  convenit  ca  toate  neînţelegerile  privind  validitatea  prezentului
contractsa rezultate din interpretarea, executarea ori  încetarea acestuia să fie
rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

XI. CLAUZE FINALE
11.1.Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între 

părţile contractante.
11.2.Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din 

cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală 
dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

11.3.Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ………...….. exemplare, din 
care  ………...….. astăzi ………………………., data semnării lui.

PRESTATOR BENEFICIAR
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