
CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII WEB Nr ... din data ...

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. PRESTATOR : S.C. ROmedic.RO S.R.L., cu sediul social in IASI Str Tatarasi nr 50 et M Ap 2 cam 3 jud. 
IASI, punct de lucru : Iasi, Str Tatarasi nr 50 et 1 , ap 1 , jud Iasi numar de telefon: 0332 414 747 mobil: 0726 
414 747 fax: 0232 414 727 e-mail: suport@romedic.ro, adresa pentru corespondenta :acceasi cu punctul de 
lucru, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului IASI cu nr. J22 /1102 din 2011, cod fiscal nr. 28584090 
avand contul nr. RO18INGB0000999902493681, deschis la Banca ING Iasi, reprezentata de RACHERIU-
POPA DRAGOS , cu functia de administrator in calitate de Prestator, pe de o parte, si

1.2. BENEFICIAR : ...., pe de alta parte,
au convenit se incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il reprezinta prestarea de servicii online de publicitate si promovare web a activitatii 
Beneficiarului pe www.romedic.ro, site-ul Prestatorului numit in continuare site-ul sau site, conform comenzii 
efectuate de Beneficiar pe acest site sau daca sunt servicii suplimentare , cf comenzii primite pe email, fax 
sau telefonic.
2.2. Lista completa a tuturor serviciilor, caracteristicilor si tarifelor poate fi citita la urmatoarea adresa: 
http://www.romedic.ro/contnou.php.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul intra in vigoare la data efectuarii comenzii, data crearii contului de catre Beneficiar. Dupa 
verificarea datelor de facturare, se activeaza serviciile comandate pentru perioada aleasa, perioada care se 
mentioneaza pe factura. Initial va fi o perioada de 30 de zile gratuita, facturata in acest interval.

3.2 Contractul se prelungeste automat, cu perioada aleasa de Beneficiar, odata cu efectuarea unei plati in 
termen de maxim 60 de zile de la data expirarii contului. Pe perioada expirarii, serviciile sunt suspendate, dar
informatiile se mentin.

4. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Pretul contractului este conform cu tarifele afisate pe site in momentul efectuarii comenzii. Preturile sunt 
exprimate in RON si sunt nepurtatoare de TVA , Prestatorul fiind firma neplatitoare de TVA.
4.2. In cazul in care Beneficiarul va primi o reducere acesta va fi de tip comercial si va fi clar precizata ca 
valoare pe factura proforma si pe factura fiscala.
4.3 Conform ofertelor sau promotiilor in vigoare, Beneficiarul poate primi servicii gratuite care se factureaza 
si nu necesita incheierea unui act aditional. Pe factura se mentioneaza serviciul si perioada valabilitatii 
acestuia.

5. COMENZI, MODALITATI SI TERMENE DE PLATA
5.1. Comenzile se vor face online pe site prin completarea formularelor. Pentru servicii suplimentare 
comenzile se fac pe email, fax sau telefonic.
5.2. Plata se va efectua numerar sau prin OP in contul Prestatorului in baza facturii proforme, in avans 
pentru serviciile comandate. Beneficiarul are obligatia sa anunte telefonic, prin email sau fax daca 
efectueaza plata printr-un intermediar si nu direct din contul sau.
5.3. Termenul limita de plata este data expirarii contului, data la care serviciile se suspenda daca nu au fost 
achitate. Ulterior, informatiile sunt mentinute inca 60 de zile, timp in care o plata poate fi efectuata pentru a 
prelungi contul din momentul acesteia. Reactivarea serviciilor se va face in maxim 4 zile lucratoare de la 
data incasarii platii cu durata pentru care s-a platit.
5.4. In cazul in care Beneficiarul nu efectueaza plata la termenul limita de la 5.3 Prestatorul are dreptul sa 
suspende serviciile si chiar sa rezilieze contractul cu informarea Beneficiarului.
5.5. Emiterea facturii se va face dupa primirea platii in contul prestatorului.

6. GARANTII
Din momentul activarii serviciilor Beneficiarul are 30 de zile calendaristice pentru testarea gratuita a contului. 
Beneficiarul poate renunta la intentia de a cumpara serviciile Prestatorului fara nici o explicatie prealabila si 



fara nici o obligatie de plata. Beneficiarul sau un reprezentant al sau nu va putea testa serviciile decat o 
singura perioada de 30 de zile gratuit, indiferent daca isi face un cont nou.

7. OBLIGATIILE PARTILOR

7.1. Prestatorul de servicii se obliga:
a) Sa realizeze serviciile web asa cum sunt ele prevazute in documentul Specificatii Conturi , document care 
se afla la adresa http://www.romedic.ro/contnou.php
b) Sa isi gazduiasca pe un server site-ul pentru a face posibila accesarea acestuia de catre utilizatori si sa 
remedieze de urgenta problemele de natura tehnica. Prestatorul nu raspunde de eventualele defectiuni , 
intreruperi sau schimbari de configuratie aparute la nivelul serverului care gazduieste domeniul.Prestatorul 
nu poarta nici o raspundere asupra eventualelor defectiuni ale serverelor care gazduiesc site-ul. In cazul in 
care, datorita unor probleme de natura tehnica, Beneficiarul nu si-a putut accesa contul pentru mai mult de 
24 de ore, acesta va primi o prelungire a contractului cu perioada in care nu a putut accesa contul, fara a 
putea cere nici o alta despagubire Prestatorului.
c) Sa asigure Beneficiarului suport in vederea completarii si utilizarii contului. In acest sens Beneficiarul are 
la dispozitie si un Ghid complet de utilizare, pe site.
d) Sa permita Beneficiarului sa testeze gratuit tipul de cont ales pentru o perioada de 30 zile, iar dupa 
efectuarea platii sa emita factura si sa o trimita catre Beneficiar prin mail, fax sau Posta.
e) Sa nu modifice continutul publicat de catre Beneficiar decat in cazul in care acesta contravine legislatiei in 
vigoare si / sau termenilor de utilizare ai siteului.
7.2. Beneficiarul serviciilor se obliga:
a) Sa completeze cu date reale , complete si corecte formularele de inregistrare , neindeplinirea acestei 
obligatii aducand dupa sine anularea comenzii si/ sau stergerea contului acestuia;
b) Sa efectueze plata conform capitolului 5 din prezentul contract.
c) Sa isi asume responsabilitatea fata de terti pentru datele publicate de catre Beneficiar in contul sau si/sau 
pe site apartine in exclusivitate Beneficiarului.
d) Sa citeasca si sa respecte Regulamentul de Utilizare a site-ului www.romedic.ro, publicat pe site la adresa
www.romedic.ro/termeni-si-conditii-0G1155, in sectiunea dedicata Membrilor Indexului Medical. Amintim aici 
cele mai importante aspecte: sa nu introduca cod HTML in formulare, sa nu introduca acelasi produs , 
acelasi anunt, acelasi medic de mai multe ori sub aceeasi forma sau sub forme diferite, sa introduca 
informatii in conformitate cu cerintele / specificatiile asociate formularelor.

8. INCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract inceteaza:
a) Prin acordul partilor;
b) Beneficiarul poate denunta unilateral contractul in orice moment printr-o notificare in scris adusa 
Prestatorului, cu cel putin 1 ( una ) zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele, fara
a avea dreptul la returnarea sumelor achitate in avans.
c) In caz de neplata la termenele stabilite in capitolul 5 Prestatorul are dreptul sa rezilieze unilateral 
contractul.
d) In cazul in care Beneficiarul nu respecta Regulamentul de utilizare, nu posteaza date reale in contul lui 
sau, prin actiunile sale pe site, contravine legislatiei in vigoare, Prestatorul are dreptul sa rezilieze unilateral 
contractul dupa 2 zile lucratoare de la trimiterea unui avertisment in scris ( email, fax, posta). In cazul in care 
situatia se remediaza , Beneficiarul poate mentine contul. Sumele achitate in avans nu vor fi restituite.
e) Oricand considera de cuviinta Prestatorul poate denunta unilateral contractul restituind sumele achitate in 
avans proportional cu timpul ramas pana la expirare

9. FORTA MAJORA
9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod 
necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului
contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de 
forta majora, asa cum este definita de lege.
9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 14 zile , producerea
evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
9.3. Daca in termen de 14 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si 
notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune interese.

10. NOTIFICARILE INTRE PARTI



In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil 
indeplinita daca va fi transmisa in scris pe e-mail cu confirmare de primire, fax sau scrisoare recomandata cu
confirmare de primire prin posta la adresa specificata in pagina de contact a siteului( pentru Prestator) si in 
adresa specificata in contul Beneficiarului la adresa de corespondenta. Scrisoare recomandata, cu 
confirmare de primire se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe 
aceasta confirmare, e-mailul si faxul se considera primite in prima zi lucratoare dupa cea in care au fost 
expediate.

11. LITIGII
11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
11.2. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor 
judecatoresti competente, din municipiul Iasi.

12. CLAUZE FINALE
12.1. Daca vor fi intocmite anexe, acte aditionale pentru acest contract ele vor deveni parte a prezentului 
contract.
12.2. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, 
anterioara sau ulterioara incheierii lui.
12.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, partea care sufera vreun prejudiciu are dreptul de a cere
executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective .
12.4. Contractul nu poate fi modificat decat prin acordul comun al partilor , incheindu-se in acest sens act 
aditional. Acest contract a fost citit si continutul lui acceptat de ambele parti.
Realizarea contului pe siteul Romedic.ro si acceptul online al contractului sunt dovada indubitabila a 
acceptarii contractului, de catre Beneficiar. 


