Contract pentru web design
Document cu valoare de contract, reglementat de prevederile legii contractului la distanță și cea a
comerțului electronic:
ORDONANȚA nr.130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță
LEGEA nr.365 din 7 iunie 2002 privind comerțul electronic
Prezentul contract se încheie între SC ADRALMA SRL (administratorul siteului http://webdesign.adidoro.ro ),
cu sediul social în Drăgănești, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.
J29/1089/07.08.2014, CUI 33461485 și Client, ale carui date vor fi furnizate în formularul de comandă de pe
siteul http://webdesign.adidoro.ro.
Prin accesarea siteului http://webdesign.adidoro.ro sunteți de acord și vă obligați să respectați în totalitate
termenii documentului de mai jos asupra căruia se consideră că ați fost de acord.
În situația în care nu sunteți de acord cu termenii prezentului document, vă rugăm să părăsiți
http://webdesign.adidoro.ro și să nu mai accesați acest site. Orice acces al http://webdesign.adidoro.ro va fi
considerat, de acum încolo, un accept al termenilor și condițiilor conținute în documentul de mai jos.
Prin "Comandă" se înțelege cererea adresată către SC ADRALMA SRL de către o persoană fizică sau juridică
prin care aceasta din urmă solicită servicii de webdesign, prin intermediul siteului
http://webdesign.adidoro.ro .
Prin "Furnizor" se înțelege societatea SC ADRALMA SRL care va oferi către Beneficiar servicii de webdesign
prin siteul http://webdesign.adidoro.ro .
Prin "Beneficiar" se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce inițiază o comandă online pe siteul
http://webdesign.adidoro.ro .
Prezentul document definește cadrul în care SC ADRALMA SRL este de acord să furnizeze servicii
Beneficiarului, și reprezintă un acord între SC ADRALMA SRL și Beneficiar, astfel încat utilizarea serviciilor
prestate de SC ADRALMA SRL presupune acceptarea și conformarea Beneficiarului la termenii prezentului
Contract.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Furnizorul se angajează să dezvolte pentru Beneficiar un site web conform comenzii primite de la
Beneficiar prin intermediul siteului http://webdesign.adidoro.ro într‐un interval de timp, stabilit de comun
acord de cele două părți și specificat în Anexa 1. Intervalul de timp scurs se calculează de la data efectuării
plății de către Beneficiar în baza unei facturi fiscale emise de către Furnizor și a furnizării de către Beneficiar
către Furnizor a informațiilor ce constituie conținutul, referită în continuare CREAȚIE.
2. OBLIGATILLE FURNIZORULUI
2.1 Furnizorul se angajează să furnizeze urmatoarele servicii:
a) Crearea unui site web, conform cerințelor de formă şi conținut stabilite de comun acord înainte de
încheierea contractului, sau crearea interfețelor de administrare pentru clienți și pentru Beneficiar, detalii
menționate în Anexa 1.
b) Asistența tehnică și administrarea siteului vor fi menționate în Anexa 1 , fiind facturată separat.
c) Să realizeze în forma finală un site web pentru Beneficiar și să îl afișeze online la adresa web a
Beneficiarului.

d) Să informeze prompt Beneficiarul referitor la eventualele modificări de preț sau de condiții tehnice
implicate de modificările cerințelor Beneficiarului apărute pe parcursul execuției.
e) Să prezinte lucrarea finalizată la termen şi să facă proba funcționalității siteului/paginii la prezentarea
lucrării finalizate, sau (dacă lucrarea nu a fost finalizată) să propună prelungirea termenului de finalizare.
3. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI
3.1 Beneficiarul se angajează să:
a) Să desemneze o singură persoană ca responsabil de proiect din partea sa, care va avea dreptul final de
decizie asupra oricăror modificări şi operații care ar putea fi solicitate ulterior, ca şi responsabilitatea
îndeplinirii obligațiilor Beneficiarului din cadrul acestui contract.
b) Să se achite la timp de toate obligațiile financiare stabilite în contract.
c) Să furnizeze la timp executantului toate materialele necesare pentru CREAȚIE, şi să solicite explicit
operațiile suplimentare cerute de includerea materialelor în lucrare sau de orice modificări solicitate pe
parcursul realizării lucrării.
d) Beneficiarul este unicul răspunzator asupra materialelor (texte, fotografii, video, logo, etc.) utilizate in
realizarea siteului web cât și de legalitatea activității desfașurate în siteul web realizat de către Furnizor.
4. DURATA CONTRACTULUI
4.1 Durata contractului este de 12 luni de la data semnării sale, și se prelungește automat prin tacita
reconducțiune pentru intervale de timp de câte 12 luni, dacă nici una dintre părți nu atacă prezentul
contract cu minimum 15 zile înainte de data expirării lui.
5. TARIFE
5.1 Tarifele pentru Serviciile furnizate de Furnizor sunt specificate în Anexa 1 (sumele sunt exprimate în
RON) . La acest preț se vor adăuga, în final, sumele pentru eventualele operații suplimentare solicitate de
către beneficiar după încheierea contractului, deci neluate în considerare la stabilirea prețului negociat.
5.2 Furnizorul va factura în avans suma totală pentru serviciile oferite, specificată în Anexa1. Contractul este
considerat acceptat de ambele părți după efectuarea plății de către Beneficiar.
6. REALIZAREA ȘI INSTALAREA PRODUSULUI
6.1 Furnizorul se obligă să realizeze proiectarea si testarea CREAȚIEI.
6.2 Lucrarea se consideră încheiată când Beneficiarul a acceptat CREAȚIA, în limita termenului menționat în
Anexa 1, dar nu mai târziu de 30 zile de la data facturării serviciilor.
7. RĂSPUNDEREA ÎN CAZUL NERESPECTĂRII ACESTUI CONTRACT
7.1 Pentru nerespectarea obligațiilor stipulate la secțiunea 6.2 și dacă întârzierile se datorează exclusiv
Furnizorului, Furnizorul se obligă să ofere o reducere a tarifului, pentru fiecare zi de întârziere in cuantum de
1% din valoarea absolută a contractului până la predarea finală.
7.2 Pentru nerespectarea obligațiilor de plată, Beneficiarul se obligă să plătească, pentru fiecare zi de
întârziere, o penalizare în valoare de 1% din valoarea absolută a contractului.
8. REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1 Acest contract poate fi reziliat cu consimțământul părților, cu preaviz făcut în scris în termen de 3 zile de
la data semnării contractului, în urma rezilierii Beneficiarul fiind obligat la plata a 10% din valoarea
contractului, suma reprezentând eventuale cheltuieli ale Furnizorului.
8.2. Prezentul contract încetează de drept, în cazul în care oricare dintre părți nu îşi execută o obligație
esențială a acestui contract. Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.
Prevederile acestui articol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea
contractului.
9. CONFIDENȚIALITATEA
9.1 Nici una din părți nu poate dezvălui condițiile menționate în Anexa 1 a contractului față de terți fără
consimțământul prealabil, în scris, al celeilalte părți, în timpul derulării contractului și un an după încetarea
contractului.
9.2 Nici una din părți nu poate furniza informații, legate de acest contract, cerute de către autoritățile
oficiale sau prin alte cai legale fără să notifice, în scris sau telefonic, cealaltă parte.
9.3 Mărcile de fabrică ale Beneficiarului pot fi utilizate ca referință numai cu aprobarea scrisă prealabilă a
acestuia.
9.4 Furnizorul va păstra confidențialitatea datelor Beneficiarului.
10. NOTIFICĂRI
Toate notificările pentru a fi opozabile față de terți vor fi făcute în scris și trimise la adresele specificate la
începutul contractului, în Anexa1.
11. AMENDAMENTE LA CONTRACT
Orice modificare la acest Contract se va face în scris prin acte adiționale și care vor fi semnate de ambele
părți.
12. SUCCESIUNE LEGALĂ
Succesorii legali, atât ai Furnizorului cât și ai Beneficiarului, vor fi îndreptațiți la drepturile și supuși
obligațiilor stabilite de acest Contract.
13. LEGEA APLICABILĂ
Toate aspectele care nu sunt reglemantate în acest Contract vor fi guvernate de legile române în vigoare din
domeniu.
14. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
Părțile sunt de acord să soluționeze disputele generate de acest contract pe cale amiabilă luând în
cosiderare interesele justificate ale celeilalte părți. Dacă disputele nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, se va
apela la competența Curții de Arbitraj de pe lânga Camera de Comerț și Industrie Prahova, sau la organele
abilitate să rezolve respectivele litigii.
15. FORȚA MAJORĂ
Forța majoră, dovedită în condițiile legii, exonerează de răspundere.

