CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
I.

Partile Contractante

Avand temei legal Legea publicitatii nr. 148/2000, cu modificarile ulterioare, precum si legislatia romana
in materie, in vigoare, furnizorul si beneficiarul definiti in factura au convenit incheierea prezentului
contract in urmatoarele conditii.
II.
Obiectul Contractului
2.1 Obiectul prezentului contract il constituie prestarea de catre furnizor a serviciilor de publicitate in
favoarea beneficiarului, in vederea promovarii produselor/serviciilor acestuia, constand in
afisarea de catre furnizor pe site-ul minimap.ro si pe siturile partenere, a datelor puse la dispozitie
de beneficiar.
2.2 Furnizorul pune la dispozitia beneficiarului contul de client online pe minimap.ro cu care
beneficiarul va putea transmite si modifica datele necesare furnizorului pentru derularea
prezentului contract.
2.3 Textul si fotografiile afisate pe pagina beneficiarului, apartin acestuia, fiind singur raspunzator de
continutul si legalitatea acestora.
III.
Durata contractului
3.1 Prezentul contract se incheie pentru o perioada determinata de timp, definita de perioada de
facturare prevazuta in factura.
IV.
Valoarea Contractului
4.1 Valoarea prezentului contract este echivalenta cu valoarea facturii
4.2 Nici o plata efectuata prin ordin de plata nu va fi considerata primita decat in momentul ajungerii
ei in contul bancar al furnizorului.
V.
Drepturile si obligatiile partilor
5.1 Furnizorul are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa respecte termenele contractuale si sa furnizeze beneficiarului serviciile de publicitate
intocmai cum sunt definite la cap.II din prezentul contract
b) sa depuna intreaga diligenta astfel incat beneficiarul sa beneficieze de serviciile de cea mai
buna calitate pe care furnizorul poate sa le ofere, avand obligatia sa administreze permanent
site-ul continand informatiile beneficiarului, astfel incat acesta sa functioneze cat mai bine
posibil
c) furnizorul se obliga sa depuna toate eforturile pentru publicarea online a beneficiarului si nu
poate fi facut raspunzator pentru intreruperi datorate de nefunctionarea corespunzatoare a
server-ului de hosting sau a serviciilor oferite de terte parti.
d) sa accepte la solicitarea beneficiarului modificarea informatiilor ce urmeaza a fi afisate, in
conditiile prezentului contract.
5.2 Beneficiarul are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa puna la dispozitia furnizorului informatiile ce urmeaza a fi publicate, fiind direct
raspunzator de continutul si valoarea acestora. Beneficiarul poarta intraga raspundere civila
si penala pentru informatiile pe care le afiseaza in pagina pusa la dispozitie de catre furnizor.
b) sa informeze furnizorul in timp util cu privire la eventualele modificari pe care le-ar dori in
legatura cu modul de desfasurare al publicitatii online;
c) sa respecte confidentialitatea acestui contract
d) orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract
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5.3 Partile se obliga sa pastreze confidentialiatatea asupra prevederilor si informatiilor cuprinse in
prezentul contract precum si asupra informatiilor furnizate de parti pe perioada derularii
prezentului contract, cu exceptia cazurilor in care aceste date sunt solicitate pe cale oficiala de
institutii ale statului.
VI.
Incetarea contractului
6.1 Acest contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:
a) La finalul perioadei de facturare prevazuta pe factura de pe verso
b) La rezilierea unilaterala a contractului de catre una din parti cand cealalta parte nu isi respecta
culpabil obligatiile asumate
c) Prin falimentul sau dizolvarea uneia dintre parti, persoana juridica
VII.
Forta majora
7.1 Forta majora inlatura raspunderea partilor in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor
asumate prin prezentul contract, cu conditia ca evenimentul sa fie notificat de partea care il invoca
celeilalte parti, in termen de 15 zile de la producerea lui, si partea care il invoca sa ia toate masurile
posibile in vederea limitarii consecintelor lui
7.2 Prin forta majora se intelege un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de nebiruit, si
care nu putea fi prevazut (ex.caderea brusca a liniilor de internet la nivel national)
7.3 Daca in termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul
sa-si notifice incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa pretinda dauneinterese
7.4 Pe perioada existentei fortei majore derularea contractului se suspenda urmand apoi a se
continua dupa incetarea acestuia.
VIII.
Litigii
8.1 Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract se va rezolva pe cale amiabila de
catre reprezentantii partilor
8.2 In cazul in care rezolvarea nu este posibila pe cale amiabila, litigiile vor fi solutionate de insantele
competente
IX.
Dispozitii finale
9.1 Prevederile prezentului contract se completeaza cu prevederile legislatiei romane in materie, in
vigoare.
9.2 Prezentul contract intra in vigoare la data inceperii perioadei de facturare si numai dupa ce plata
efectuata de catre beneficiar a ajuns in contul furnizorului.
9.3 Prin accepatrea prezentului contract, orice contract existent deja intre furnizor si beneficiar se
considera incheiat amiabil, prin acordul ambelor parti.
9.4 Prin achitarea de catre furnizor a facturii, beneficiarul a luat la cunostinta si accepta prevederile
prezentului contract. Totodata beneficiarul isi da consimtamantul pentru derularea prezentului
contract, nemaifiind necesara semnarea si/sau stampilarea acestuia.
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