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  FRDS 
FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ 

Str. Eugeniu Carada nr 1, etj. 3, sector 3, Bucuresti, CUI 11318329 tel: 021 315 34 40, 021 315 34 95 fax: 021  315 34 15 
 e-mail: office@frds.ro; Website: www.frds.ro 

 
 

CONTRACT 
de servicii de realizare, găzduire şi mentenanŃă a site-ului web dedicat Programului RO 10 – Copii 
şi tineri în situaŃii de risc şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităŃilor naŃionale şi 

promovarea incluziunii sociale finanŃat prin Mecanismul Financiar al 
SpaŃiului Economic European 2009 – 2014 

Nr. … din …………2013 
 
 
PărŃile : 
FONDUL ROMÂN DE  DEZVOLTARE SOCIALĂ cu sediul în Bucureşti, str. Eugeniu Carada, nr. 1, 
sector 3, Cod Fiscal 11318329, cont bancar ....................................... deschis la ...................................., 
reprezentat prin doamna Liliana Vasilescu – Director Executiv, în calitate de BENEFICIAR,  
 
şi 
 
S.C. ……………. cu  sediul  în  ………………………, înregistrată la Registrul ComerŃului cu nr. ., Cod 
Unic de Înregistrare (CUI) ........................, având contul bancar ........................................ deschis la 
............................, reprezentată de ..........................., având funcŃia de……………., în calitate de  
PRESTATOR, 
au decis semnarea prezentului Contract (numit în cele ce urmează Contractul).  
 
1. Obiectul contractului  
1.1. Prestatorul se obligă să îndeplinească întocmai şi la timp serviciile asumate prin Oferta sa nr........din 

..............., în deplină concordanŃă cu cerinŃele şi obiectivele prevăzute de Caietul de sarcini anexat 
prezentului Contract. 

1.2. Prestatorul va presta în beneficiul exclusiv al Beneficiarului, în deplină concordanŃă cu prevederile 
pct. 1.1. şi Ńinând cont de solicitările acestuia, următoarele categorii de servicii principale: 

a) conceperea şi realizarea unui nou website dedicat Programului RO 10 – Copii şi tineri în situaŃii 
de risc şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităŃilor naŃionale şi promovarea 
incluziunii sociale finanŃat prin Mecanismul Financiar al SpaŃiului Economic European 2009 – 
2014; 

b) instruirea reprezentantului Beneficiarului în legătură cu situl web realizat; 
c) va asigura găzduirea sitului web menŃionat la lit. a) pe o perioadă de 3 ani sau până la terminarea 

Programului RO 10, în funcŃie de care dintre evenimente se va materializa primul; 
d) va asigura mentenanŃa acestuia pe o perioadă de 3 ani sau până la terminarea Programului RO 10, 

în funcŃie de care dintre evenimente se va materializa primul; 
e) va obŃine pentru Prestator un domeniu web pe care va funcŃiona situl web menŃionat la lit. a); 
f) va creea un cont asociat site-ului pe reŃelele sociale Facebook, Twitter, etc, conform solicitărilor  

1.3. Caietul de sarcini şi Oferta nr. .....din ....... menŃionate la pct. 1.1. constituie parte integrantă a 
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prezentului Contract. 
1.4. Prestatorul, ca urmare a avansării Ofertei sale nr. .....din .............., ofertă elaborată în baza Caietului 

de sarcini menŃionat la punctul 1.3, se angajează să presteze serviciile asumate prin Contract cu 
respectarea cerinŃelor, termenelor şi standardelor incluse în cuprinsul Caietului de sarcini mai sus 
menŃionat.  

 
2. ObligaŃiile Prestatorului  
2.1. Prestatorul are obligaŃia de a presta serviciile care fac obiectul acestui Contract în deplină 

concordanŃă cu cele asumate prin Oferta sa nr….. din ………, depusă la FRDS sub 
nr…….din…………. şi anexată prezentului Contract în calitate de parte integrantă a acestuia, şi cu 
respectarea obiectivelor, cerinŃelor, termenelor şi standardelor conŃinute de Caietul de sarcini referit 
de pct. 1.3 şi anexat prezentei. 

2.2. Indiferent de situaŃie, în caz de contradicŃie sau neînŃelegeri, prevederile Caietului de sarcini referit la 
pct. 1.3 prevalează asupra prevederilor Ofertei depuse de Prestator. 

2.3. Prestatorul are obligaŃia de a presta serviciile şi de a le livra/pune la dispoziŃia Beneficiarului, în 
deplină concordanŃă cu standardele impuse de acest Contract, la termenele de mai jos: 

a) obŃinere domeniu web: nu mai târziu de data de ..................... 
b) asigurarea şi prezentarea dovezii găzduirii sitului web pe toată perioada estimată a Contractului: 

nu mai târziu de data de ............................ 
c) realizarea completă a sitului web: nu mai târziu de data de ..................... 
d) instruirea reprezentantului Beneficiarului: nu mai târziu de data de ..................... 
e) creearea unui cont asociat site-ului pe reŃelele sociale Facebook, Twitter, etc, conform solicitărilor 

Beneficiarului: nu mai târziu de data de ....................................... 
f) asigurarea mentenanŃei sitului web şi gestionării acestuia pe toată perioada Contractului la 

termenele şi standardele descrise în Caietul de sarcini menŃionat la pct. 1.3. 
2.4. Prestatorul declară că deŃine toate drepturile de autor şi proprietate intelectuală pentru imaginile, 

sunetele şi detaliile grafice, foto sau video pe care le va folosi la creearea sitului web ce face obiectul 
acestui Contract şi pe care situl web astfel rezultat le va conŃine. 

2.5. Prin semnarea acestui Contract, Prestatorul se angajează să transfere Beneficiarului toate drepturile 
menŃionate la lit. 2.4. cu ocazia predării sitului web şi punerii acestuia în folosinŃă. De asemenea, 
Prestatorul se angajează să protejeze pe Beneficiar de orice fel de pretenŃii ale terŃilor în legătură cu 
drepturile menŃionate la lit. 2.4. şi să îşi asume responsabilitatea pentru folosirea aceestora.  

2.6. Prestatorul va presta serviciile prevăzute în Contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite 
angajamentului asumat şi se va abŃine de la orice fel de manifestări sau opinii de natură să contravină 
principiilor şi valorilor promovate de Mecanismul financiar al SEE 2009 – 2014.  

2.7. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu termenele 
convenite şi de siguranŃa tuturor operaŃiunilor şi metodelor de prestare utilizate pe toată durata 
Contractului. 

2.8. Beneficiarul are dreptul de a verifica oricând pe perioada de construcŃie a sitului web modul de 
prestare şi calitatea serviciilor şi Prestatorul are obligaŃia de a permite şi facilita aceste verificări. 

2.9. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu standardele şi regulile stabilite în Caietul de sarcini 
anexat acestui Contract. 

2.10. Prestatorul va pune în funcŃiune situl web şi va face predarea acestuia către persoana responsabilă 
din cadrul structurii Beneficiarului şi va semna cu acesta un Proces verbal de predare primire şi 
punere în funcŃiune.  

2.11. În cazul în care, ca urmare a derulării activităŃilor prevăzute la pct. 2.9, Beneficiarul respinge 
recepŃia şi solicită remedierea anumitor aspecte tehnice, atunci Prestatorul va trece la remedierea 
acestora în termen de maxim 24 de ore din momentul comunicării deficienŃelor. Un Proces verbal va 
fi semnat în urma remedierii deficienŃelor.   
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2.12. Neremedierea conform pct. 2.11 a deficienŃelor reclamate de Beneficiar dă dreptul acestuia din 
urmă de a desfiinŃa acest Contract şi de a solicita daune interese şi penalităŃi.   

 
3. ObligaŃiile Beneficiarului 
3.1. Beneficiarul are obligaŃia de a pune la dispoziŃia Prestatorului, conform prevederilor Caietului de 

sarcini menŃionat la pct. 1.3, informaŃiile legate de Programul RO 10 şi conŃinutul de încărcat pe situl 
web pe care le deŃine şi de care Prestatorul, în mod real şi rezonabil, are nevoie în vederea executării 
Contractului.  

3.2. Beneficiarul va pune la dispoziŃia Prestatorului logo-ul oficial al Programului, numele sitului web, 
sloganul, detaliile de contact precum şi alte detalii de identitate vizuală în vederea integrării în situl 
web şi realizării acestuia în conformitate cu strategia de identitate vizuală şi politica de comunicare a 
Beneficiarului.  

3.3. Beneficiarul asigură pe Prestator de faptul că are dreptul de a folosi denumirile, imaginile, logo şi 
celelalte informaŃii şi detalii ce fac obiectul pct. 3.1 şi 3.2. 

3.4. Beneficiarul are obligaŃia de a efectua plata către Prestator în termen de 10 zile calendaristice de la 
recepŃionarea facturii corect întocmite a acestuia numai dacă serviciile prestate de către acesta 
respectă prevederile acestui Contract, Caietul de sarcini şi Oferta Prestatorului, anexate acestui 
Contract. 

 
4. Durata Contractului  
4.1. Acest contract este valabil 3 ani din momentul semnării sau până la momentul terminării/închiderii 

Programului RO 10 – Copii şi tineri în situaŃii de risc şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea 
inegalităŃilor naŃionale şi promovarea incluziunii sociale finanŃat prin Mecanismul Financiar al 
SpaŃiului Economic European 2009 – 2014, în funcŃie de care dintre evenimente se va materializa 
primul. 

4.2. Indiferent de împrejurări, durata acestui Contract nu poate depăşi depăşi data de 30.04.2016. 
 
5. PreŃul contractului şi modalitatea de achitare a preŃului 
5.1. Pentru realizarea serviciilor care fac obiectula cestui contract Beneficiarul datorează Prestatorului, în 

condiŃiile acestui Contract, ale Ofertei nr.   .... din ..... şi ale Caietului de sarcini anexate prezentului, 
următoarele sume: 

a) la realizarea sitului web şi recepŃionarea acestuia (inclusiv a dovezii reŃinerii domeniului pe 
numele FRDS şi a conturilor pe reŃelele de socializare) de către Beneficiar: ......Lei, TVA inclus; 

b) trimestrial (cu excepŃia anului 2013) pe toată durata de prestare a serviciului de mentenanŃă, în 
ultima zi a trimestrului: ……Lei, TVA inclus, pentru serviciul de mentenanŃă şi costurile de 
găzduire ale sitului web, TVA inclus. 

5.2. Plata se va face în lei pe baza facturii fiscale emise de Prestator conform art. 5.1. şi comunicate 
Beneficiarului. 

5.3. Beneficiarul va plăti conform pct. 3.4. doar facturile comunicate la timp şi aferente unor servicii real 
prestate. 

5.4. Dacă Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 10 zile calendaristice de la expirarea perioadei 
prevăzute la 5.3, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul 
prestării. Imediat ce Beneficiarul onorează factura, Prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel 
mai scurt timp posibil. 

5.5. Pentru neachitarea facturilor emise cu respectarea acestui Contract Beneficiarul datorează 
Prestatorului penalităŃi de 0,01% pe zi aplicate asupra sumei restante în plată până în momentul 
achitării integrale a debitului.  

5.6. Pentru nerealizarea serviciilor asumate la termenele, în condiŃiile şi la standardele stabilite prin acest 
Contract şi prin anexele sale, Prestatorul datorează Beneficiarului penalităŃi în cuantum de 0,1% din 



 4 

valoarea contractului pentru întreaga perioadă de neexecutare a obligaŃiei, până în momentul 
executării conforme a acesteia. 

 
6. Alte clauze 
6.1. Prestatorul realizează acest contract prin mijloace tehnice proprii şi nu va primi asemenea mijloace 

din partea Beneficiarului. 
6.2. Activitatea de realizare a sitului web şi mentenanŃa acestuia se desfăşoară la sediul Prestatorului fără 

implicarea Beneficiarului. 
6.3. Toate obligaŃiile privind impozitarea şi taxarea revin Prestatorului, Beneficiarul neavând nicio 

obligaŃie în acest sens. 
6.4. Prestatorul este integral responsabil pentru respectarea normelor de protecŃie a muncii şi încheierea 

asigurărilor de orice fel specifice activităŃii prestate prin acest Contract, Beneficiarul neavând nicio 
răspundere în acest sens.  

6.5. Prestatorul nu poate transmite, total sau parŃial, prin acte juridice de orice fel, Contractul sau  
creanŃele născute din prezentul Contract. 

6.6. Încălcarea pct. 6.5 dă dreptul Beneficiarului să aplice pactul comisoriu conform art. 1553 alin.(2) 
teza finală din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, Contractul desfiinŃându-se de plin drept, fără 
punere în întârziere, fără acŃiune în justiŃie şi fără nicio altă formalitate prealabilă. 

 
7. ForŃa majoră 
7.1. ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin prezentul 

Contract, pe toată perioada în care aceasta acŃionează. 
7.2. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia. 
7.3. Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi, imediat şi în 

mod complet, producerea acesteia precum şi o dovadă emisă de autorităŃile statului care să 
dovedească existenŃa acestei situaŃii. Partea care notifică starea de forŃă majoră va lua orice măsuri 
care îi stau la dispoziŃie în vederea limitării consecinŃelor. 

7.4. Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va acŃiona o perioadă mai mare de 5 zile, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca 
vreuna dintre părŃi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 
8. SoluŃionarea litigiilor 
8.1. PărŃile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin conciliere directă, orice 

neînŃelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
Contractului. 

8.2. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă a diferendului nu poate fi atinsă, litigiul va fi depus spre solutionare 
instanŃelor de drept de la sediul Beneficiarului. 

8.3. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
9. Modificări 
9.1. Orice modificare a  prezentului Contract se poate face numai cu acordul ambelor părŃi, în scris, sub 

formă de act adiŃional. 
 
10. Încetarea contractului 
10.1. Prezentul Contract încetează prin ajungerea sa la termen sau prin executarea, de către ambele 

părŃi, a tuturor obligaŃiilor ce le revin. 
10.2. În plus faŃă de motivele de încetare a Contractului menŃionate în cuprinsul prezentului contract, 

Titularul are dreptul de a rezilia unilateral acest Contract, printr-o notificare scrisă adresată 



 5 

Prestatorului, cu 5 zile calendaristice înainte de data fixată pentru reziliere, în cazul în care acesta din 
urmă:  

(a) în opinia Beneficiarului, nu execută la timp sau nu execută conform cu cele asumate prin 
Contract şi anexele sale serviciile care fac obiectul acestui Contract;  

(b) intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităŃile sale comerciale sunt suspendate sau fac obiectul unui aranjament 
cu creditorii sau este într-o situaŃie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

(c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaŃiile prevăzute la 
paragraful (b); 

(d) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru o faptă care 
a adus atingere eticii şi / sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de 
la conduita profesională, evidente sau dovedite de Beneficiar prin orice mijloace permise 
de lege; 

(e) a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru fraudă, 
corupŃie, implicare într-o organizaŃie criminală sau orice altă activitate ilegală prin care 
sunt aduse prejudicii intereselor financiare; 

(f) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedică efectuarea 
corespunzătoare a prezentului Contract. 

 
Încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
Data de încheiere a acestui Contract este data la care contractul a fost semnat de ultima parte.  
 
 
 
              PRESTATOR                                  BENEFICIAR 
              ..../12/2013                                                                                            ..../12/2013   
                                                                                                                            FRDS 
 
                                                                                                                            Director executiv, 
 
                                                                                                              Liliana Vasilescu 

     

                     Viză CFP 

                                                                     Victor Drugă 

                           

                                                                                                                          Consilier Juridic,  
  
                                                                                                          Liviu Adrian Perişan                    
          


