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CONTRACT DE PRESTARE SERVICII 
Nr. ………....din ………….….. 

 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE  
 LISTA FIRMELOR ACTIVE S.R.L. înmatriculată la nr. J40/3987/2006 în 

Registrul Comerţului, CUI RO 18464976, cu sediul în Bucureşti, Str. Democraţiei, 
nr. 4, bl. 8, sc. 1, ap. 1, sect. 4, cod poştal 042132, adresă corespondenţă: Str. 
Inginer Ștefan Hepiteș nr. 16A, Bucuresti, Sector 5, cod poştal 050196, telefon 021 
310 67 91/92, fax 021 310 67 93, având contul RO72BACX0000001631142000, 
deschis la UNICREDIT BANK Oltenitei,  reprezentată de Administrator Diac Iustin,  
în calitate de Furnizor  
 
şi 
 

 …………………………..………………………… înmatriculată la nr. 
…………………………. în Registrul Comerţului, C.U.I …………………., cu sediul 
…………………………………………………………., telefon...................., fax ………….……, 
reprezentată de ………………….…................... în calitate de Beneficiar, s-a încheiat 
prezentul contract.  

II. OBIECTUL CONTRACTULUI  
Art. 1. Obiectul contractului priveşte acordarea accesului de către Furnizor către 
Beneficiar, pe bază de pachet tip StartUp/Office/Business/Enterprise/Special, cu 
limită maximă de 500/1000/3000/6000 afişări valabile 12 luni, la serviciul online de 
interogare a informaţiilor despre firmele din România şi acordarea dreptului de 
utilizare a pachetului. 
 Serviciul va fi disponibil la adresa de internet: www.ListaFirme.ro. 

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Art. 2. Furnizorul se obligă:  

1. să pună la dispoziţia Beneficiarului accesul online la serviciul de 
interogare a bazei de date; 

2. să menţină disponibilitatea serviciului de acces la minim 99% din timp, 
rezervându-şi dreptul de a opri sistemul pentru remedierea unor defecţiuni ocazionale 
de funcţionare, caz în care solicitarea de furnizare a informaţiilor se va face pe alte 
căi: e-mail la adresa office@listafirme.ro sau prin fax la numărul 021-310.67.93, 
costul serviciilor rămânând acelaşi. 
Art. 3.  Beneficiarul se obligă: 

1. să achite contravaloarea pachetului contractat conform termenelor 
prevăzute în Cap. V, Art. 5; 

2. să aplice măsurile tehnice, organizatorice şi de securitate adecvate 
pentru protejarea contului de acces la serviciu împotriva dezvăluirii sau accesului 
neautorizat; 

3. să nu utilizeze browsere offline, scripturi sau alte mijloace automate de 
accesare a serviciului ce face obiectul prezentului contract; 

4. să nu utilizeze numele şi/sau mărcile Furnizorului fără acordul expres al 
acestuia în cadrul unor acţiuni de promovare sau marketing. 

 
IV. PREŢUL  

Art. 4. Preţul pachetului contractat este de ……. RON + TVA. 
           Valoarea contractului este de ……. RON + TVA.  
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V. MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ  
Art. 5. Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata pachetului contractat prin transfer 
bancar, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii facturii 
proforme la adresa de e-mail: ……………………………….. Factura va fi emisă la începutul 
lunii următoare încetării situației de urgență existente la data semnării sau la maxim 
6 luni de la încheierea contractului, oricare din termene intervine primul. 

Art. 6. Furnizorul se obligă să comunice în scris Beneficiarului modificarea contului 
sau alte date legate de plata serviciilor/produselor. 

VI. TERMENE DE FURNIZARE 
Art. 7. Termenul de alocare al accesului și de transmitere a datelor contului (nume 
utilizator şi parolă, dacă este cazul) pentru accesul la serviciul este de maxim 2 (două) 
zile lucrătoare din momentul semnării contractului. 
Art. 8. Durata de furnizare a serviciului este de 12 luni de la data alocării pachetului 
de acces, cu posibilitate de prelungire prin semnarea unui act aditional.   

VII. MODALITATE DE ACCESARE  
Art. 9. Accesul la serviciul oferit de Furnizor se va efectua prin web-site-ul  
www.ListaFirme.ro, Afişările incluse în pachet permit vizualizarea detaliată, online, a 
informaţiilor despre persoane juridice (profile de firma) existente în baza de date. 
Profilele si rapoartele detaliate vizualizate raman disponibile timp de 6 (șase) luni, 
fără a mai contoriza afișări la vizualizarea lor. 

VIII. ACTIVITATEA DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI SERVICE  
Art. 10. . Furnizorul acorda asistenţă tehnică, gratuit, telefonic şi prin e-mail. 
Asistenţa tehnică la sediul Beneficiarului se poate acorda contra cost, doar în 
localitatea Bucureşti, la cererea expresă a Beneficiarului. 

IX. CONFIDENŢIALITATEA 

Art. 11. În sensul prezentului Contract, vor reprezenta „Informaţii Confidenţiale” 
oricare şi toate informaţiile legate de afacerile celeilalte părți şi/ sau oricare şi toate 
informaţiile legate de implementarea serviciului şi prezentului Contract, inclusiv, 
informațiile care nu sunt disponibile publicului larg. 
            Părţile se obligă să primească şi să păstreze confidenţialitatea asupra oricăror 
Informaţii Confidenţiale. Fără a limita în niciun fel dispoziţiile anterioare, părţile se 
obligă şi sunt de acord: 

- să protejeze orice Informaţie Confidenţială împotriva folosirii, publicării sau 
dezvăluirii neautorizate; 

- să nu folosească nicio Informaţie Confidenţială, decât în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor stabilite prin prezentul Contract; 

- să nu furnizeze, publice, dezvăluie, transfere sau să folosească în alt mod direct 
sau indirect, în orice manieră, nicio Informaţie Confidenţială, cu excepţia cazului în 
care există o autorizare expresă a celorlalte părţi în concordanţă cu prevederile 
acestui articol; 

- să nu folosească nicio Informaţie Confidenţială pentru a concura în mod neloial 
sau a obţine avantaje nemeritate faţă de cealaltă parte în orice activitate comercială 
care poate fi asemănătoare cu activitatea comercială desfăşurată de către cealaltă 
parte în legătură cu prezentul Contract; 
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- să limiteze accesul la orice Informaţie Confidenţială acelor angajaţi, 
persoanelor de control sau celor de conducere şi subordonaţi care nu au nevoie de 
asemenea acces pentru a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute prin prezentul Contract; 

- să atragă atenţia fiecărei persoane căreia i se acordă acces la orice Informaţie 
Confidenţială, asupra faptului că le este strict interzisă utilizarea, publicarea, 
dezvăluirea sau permiterea altor persoane să utilizeze, în interes propriu sau în 
detrimentul celeilalte părţi, oricare dintre Informaţiile Confidenţiale şi, la cererea 
părţii interesate, să transmită acelei părţi un exemplar al unui acord scris în acest 
sens semnat de către persoanele respective; 

- să respecte oricare alte măsuri de securitate rezonabile, solicitate în scris de 
către o parte. 
 Obligaţiile de confidenţialitate vor subzista timp de 24 de luni după expirarea, 
rezilierea sau încetarea în orice mod a relaţiilor contractuale între părţi. 

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ  
Art. 12. Părţile nu răspund pentru neexecutarea contractului în caz de forţă majoră 
notificată celeilalte părţi în termen de 5 zile de la apariţia ei şi constatată de 
autorităţile competente în termen de 15 zile de la notificare. 
     În condiţiile alineatului precedent, contractul se reziliază fără a se putea 
pretinde daune interese. 
Art. 13. Beneficiarul are dreptul să refuze achitarea la plată pentru:  
     a) servicii necontractate, necomandate sau furnizate după termenul 
contractual, fără acceptul Beneficiarului;  
     b) nerespectarea de către Furnizor a preţului stabilit în contract, dacă 
modificările de preţ sunt făcute de către Furnizor fără acordul prealabil al 
Beneficiarului. 
 Pentru refuzul nejustificat de plată a preţului în alte condiţii decât cele 
prevăzute la literele a-b din alineatul precedent, Beneficiarul datorează Furnizorului 
daune interese potrivit clauzei penale.  
Art. 14. Furnizorul răspunde de executarea obligaţiilor contractuale asumate, în caz 
contrar fiind obligat la daune interese potrivit clauzei penale.  
Art. 15. Contractul poate fi încetat unilateral de către Furnizor, în cazul în care 
informaţiile companiilor devin permanent indisponibile în sursele oficiale sau dacă 
legislaţia privind accesul la informaţiile disponibile în baza de date ce face obiectul 
prezentului contract, se va modifica astfel încât, Furnizorul nu va mai putea respecta 
clauzele prezentului contract. 
Art.16. Furnizorul nu poate fi făcut răspunzător, în nici o situaţie, pentru acele daune, 
prejudicii, beneficii nerealizate, dovedite în instanţă, oricare ar fi acestea, decât în 
limitele culpei sale. În toate cazurile însă Furnizorul nu poate fi obligat la plata unor 
daune sau orice alte despăgubiri sau compensaţii materiale, sub orice formă ar fi 
cerute acestea, decât în limita preţului primit efectiv din ultima comandă formulată 
de Beneficiar. 

XI. CLAUZA PENALĂ  
Art. 17. Părţile se obligă reciproc la executarea întocmai şi la timp a obligaţiilor 
contractuale.  
     Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în contract, părţile datorează daune 
interese în condiţiile prezentei clauze penale:  
  a) în sarcina Furnizorului. Pentru întârzierea facilitării accesului la date, 
Furnizorul datorează Beneficiarului daune moratorii în valoare de 0,05% pe zi de 
intarziere, dar nu mai mult de 90 zile, calculate la preţul serviciului respectiv.  
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     Pentru neexecutarea prestărilor de servicii, Furnizorul datorează 
Beneficiarului contravaloarea serviciilor plătite şi neexecutate precum şi daune 
compensatorii în valoare de 10 % din preţul serviciilor neexecutate.  
     b) în sarcina Beneficiarului. Pentru întârzierea plăţii serviciului contractat, 
Beneficiarul datorează Furnizorului daune moratorii în valoare de 0,05%  pe zi de 
intarziere, dar nu mai mult de 90 zile, calculate la preţul serviciului respectiv; 

În cazul renunţării în totalitate sau parţial la serviciile contractate înainte de 
începerea utilizării serviciilor, Beneficiarul datorează Furnizorului daune 
compensatorii reprezentând 10% din preţul serviciilor la care renunţă.  

În cazul neachitării la termenul stabilit, Furnizorul poate suspenda prestarea 
serviciilor. 

XII. DISPOZIŢII FINALE  
Art. 18. Contractul încheiat cu acordul părţilor, reprezintă instrumentul oficial şi legal 
dintre părțile partenere în afaceri.  
 Acordul de voinţă al părţilor o dată exprimat stabileşte toate drepturile şi 
obligaţiile părţilor contractante.  
Art. 19. Oricare clauza din prezentul Contract care, potrivit art. 1203 din Codul Civil, 
ar putea fi calificată drept clauza neuzuală, este acceptată expres, în scris, de către 
parți, prin semnarea prezentului Contract, in termenii si condițiile aici stipulate. 
Art. 20. Contractul se consideră încheiat la data semnării sale de ambele părţi. 
Art. 21. Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru 
soluţionarea eventualelor litigii între părţi pe cale amiabilă ori, în caz de neînţelegere, 
prin acţiune în justiţie în daune interese adresată instanţei competente. Anexele 
reprezintă parte integrantă a prezentului contract şi se bucură de aceeaşi 
valoare juridică. 
Art. 22. Contractul a fost încheiat în 2 exemplare semnate de reprezentanţii legali ai 
celor două părţi contractuale - unul la Beneficiar şi unul la Furnizor.  
     Prezentul contract s-a încheiat pe data de ……………………….   
 
Furnizor           Beneficiar 
Lista Firmelor Active S.R.L.         …………………………. 
Administrator       …………………………. 
Diac Iustin       …………………………. 

  
 
 
 
 
 
 
 


