Contract de colaborare
din data ______________

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1.
S.C.
__________________________
S.R.L.,
cu
sediul
social
în
___________________________________________________ înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr. _____________, cod fiscal _______________, având contul nr.
__________________________________ deschis la __________________, reprezentată de
_______________ cu funcţia de ______________ în calitate de Beneficiar pe de o parte, şi
1.1. Apetrei Ion Lucian domiciliat în Motru, Str. Leaganelor, Nr. 2, Jud. Gorj, născut la data de 9-031987, în Targu-Jiu, judeţul Gorj, posesorul BI/CI seria GZ nr. 277.063, eliberat de SPCLEP Motru,
CNP 1870309180017, avand contul RO79INGB0000999900597785 deschis la ING Bank în
calitate de Prestator pe de alta parte,
au convenit să încheie prezentul contract de colaborare, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2. 1 Prestatorul se obliga sa ofere servicii de creare grafica/design conform comenzii emise de catre
Beneficiar.
III. DURATA CONTRACTULUI
3. 1 Prezentul contract s-a încheiat pe o durată de 20 zile lucratoare, incepand cu data de
_________________
3. 2 Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adiţional cu acordul ambelor parti.
IV. PREŢUL CONTRACTULUI
4. 1 Pretul pentru serviciile oferite de Prestator este de ____ Euro net, echivalentul a _____ Lei net.
4. 2 In cazul neexecutarii contractului sau a executarii necorespunzatoare, Beneficiarul are dreptul
de reziliere unilaterala a prezentului contract.
4. 3 Plata serviciilor se va face de comun acord, la date stabilite de parti.
4. 4 Impozitul de 10% este retinut la sursa.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5. 1 Beneficiarul se obligă:
a) să asigure Prestatorului materiale grafice sau text, precum si orice alte informatii necesare
în scopul sprijinirii acestuia în indeplinirea obligatiilor contractuale;
b) sa plateasca prestatorului sumele convenite in cadrul prezentului contract.
5.2 Prestatorul se obligă:
a) sa livreze design-ul grafic conform comenzii emise de catre Beneficiar;
b) sa livreze Beneficiarului design-ul grafic in formatul digital convenit de ambele parti la o
calitate optima cat si sursa proiectului acestuia conform cerintelor emise de catre Beneficiar
si in termenii specificati in comanda;
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VI. CLAUZA PENALĂ
6.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte
în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi penalităţi daune – interese in
valoarea prejudiciului cauzat si in conformitate cu prezentul contract.
VII. CLAUZE DE VALIDITATE
7.1 Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja
scadente între părţi. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea
părţii care din vina sa, a determinat încetarea contractului.
7.2 Faptul că una dintre părţi nu insistă pentru îndeplinirea strictă a clauzelor prezentului contract
sau nu-şi exercită vreuna dintre opţiunile la care are dreptul în baza prezentului contract nu
înseamnă că renunţă la drepturile pe care urmează să le dobândească în temeiul prevederilor
sale.
VIII. CLAUZA DE NECONCURENTA
8.1 Prestatorul se obliga sa nu reprezinte interesele unei terte persoane fizice/juridice aflata pe o
pozitie de concurenta fata de mandant.
8.2 Prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitate si secretul de serviciu asupra informatiilor la
care are access prin desfasurarea prezentului contract.
IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
9.1 Prezentul contract încetează de plin drept daca o parte:
• îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de
către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea
prezentului contract.
• în termen de 3 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a
executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.
9.2 Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
părţi, cu cel puţin 3 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
9.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între
părţile contractante.
9.4. Prevederile prezentului capitol, nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat
încetarea contractului.
X. FORŢA MAJORĂ
10.1 Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de
executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei
respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
10.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 3 zile,
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
10.3. Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au
dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să
pretindă daune-interese.
XI. CLAUZE DE CONFIDENŢIALITATE
11.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le
vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract.
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XI. NOTIFICĂRI
12.1. 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.
12.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată
de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
12.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare
după cea în care a fost expediată.
12.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
XIV. CLAUZE FINALE
14.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
14.2. 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.
14.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei
respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
14.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte,
astăzi ________________, la Bucuresti.

Prestator
............................................

Beneficiar
SC ______________________ SRL
Prin Administrator
________________________
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