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C O N T R A C T 
Servicii marketing si promovare în Reţea 

  
PARTILE CONTRACTANTE: 

1. SC Raisense Concept SRL, cu sediul in Caraclau nr.113, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J04/524/2007, cod unic de inregistrare 27063175 
atribut fiscal RO, avand cont bancar RO42 BTRL 0550 1202 T693 51XX deschis la Banca Transilvania, sucursala Onesti, reprezentata prin 
…………………………………………….…………………., ID Membru RO………………………..…,  in calitate de PRESTATOR DE SERVICII si 

 
2. SC ………………………………….………………. SRL cu sediul in …………………….…………, strada …………………………….……, nr. ……, 

inregistrata la Registrul Comertului jub nr J…..../……..…./….……. cu cod unic de inregistrare………..…………………….., atribut fiscal …...., avand cont 
bancar ……………………………………...….deschis la …………………..……………reprezentata prin …………………………………………………, 
posesor al ………. Seria …….…. nr. ……………., emis de ………………………………………., in calitate de BENEFICIAR. 

  
I. OBIECTUL CONTRACTULUI: 
Actiuni de marketing si promovare in retea a Beneficiarului conform prezentului contract si a actelor aditionale 
Toate serviciile specificate isi vor exercita actiunea in retelele si site-urile proprietate ale prestatorului si vor fi specificate in anexele si actele aditionale 
prezentului contract. 

 
II. OBLIGATIILE PARTILOR: 
II.1. Prestatorul are urmatoarele obligatii: 

• sa promoveze beneficiarul in reteaua Raisense si in site-urile specializate ale companiei conform contractului, anexele sau a actele aditionale. 

• sa presteze serviciile,  in modul specificat si in forma specificata de acestea 

• nu raspunde juridic de informatiile pe care Beneficiarul le ofera spre a fi afisate si promovate, 

• serviciile isi exercita pe deplin efectul in maxim 5 zile lucratoare de la data la care contravaloarea serviciilor comandate a fost achitata 

• sa puna la dispozitia beneficiarului, in cazul in care acesta solicita, instrumente si materiale necesare promovarii 
II.2. Beneficiarul are urmatoarele obligatii: 

• sa puna la dispozitia Prestatorului toate informatiile solicitate de catre acesta, 

• sa cunoasca si sa respecte intocmai “Termenii si Conditiile Membrului Partener” 

• sa cunoasca si sa respecte intocmai documentele specificate in Acordul Membrului / Membrului Partener 

• in cazul unor modificari surrvenite ulterior inregistrarii, sa anunte si sa transmita noile date prin orice mijloace disponibile si agreate de ambele parti. 

• isi asuma integral responsabilitatea asupra informatiilor furnizate Prestatorului, 

• isi asuma integral responsabilitatea asupra nerespectarii  conditiilor de recompensare a clientilor Membri ai retelei.  

• sa achite contavaloarea serviciilor. 

• este de acord ca datele si informatiile furnizate Prestatorului sa fie facute publice si este de acord sa primeasca informatii cu caracter comercial prin 
orice mijloace de comunicare. 

III. TARIFE SI MODALITATEA DE PLATA 
Tarifele initiale sunt specificate in listele de preturi pentru produse si serviciile prestate de catre SC Raisense Concept SRL prin instrumentele de promovare 
proprii. 
Contravaloarea serviciilor se achita in avans, pe baza facturii emise. Instrumentele de plata acceptate sunt: numerar sau transfer bancar 
IV. DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract intra in vigoare in momentul semnarii de catre parti si are valabilitate nedeterminata. 
Rezilierea contractului se poate face de catre parti cu un preaviz de 5 de zile calendaristice printr-o notificare scrisa sau verbala a celeilalte parti. 
 V. ALTE CLAUZE 
Suspendarea serviciilor intervine in mod automat la rezilierea contractului. 
Rezilierea contractului poate interveni in mod automat, fara notificari sau instiintari din partea Prestatorului, daca nerespectarea unui punct din “Termenii si 
Conditiile Membrului Partener” depaseste o perioada mai mare de 5  zile. 
Rezilierea contractului nu va aduce atingere obigatiilor asumate de catre Prestator si achitate de catre Beneficiar. 
Reducerile acordate la semnarea contractului isi pierd valabilitatea daca plata sumei stabile in contract nu se face conform planificarii stabilite de comun 
acord. 
In cazul aparitiei unor probleme tehnice, care tin de Prestator, acesta se obliga la remedierea lor in maxim 48 de ore. 
Prestatorul nu raspunde de eventualele defectiuni , intreruperi sau schimbari de configuratie aparute la nivelul serverului care gazduieste paginile web ale 
companiei.Prestatorul nu poarta nici o raspundere asupra eventualelor defectiuni ale serverelor care gazduiesc reteaua de site-uri. In cazul in care, datorita 
unor probleme de natura tehnica, Beneficiarul nu si-a putut accesa contul pentru mai mult de 48 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. 
Pentru lucrari Prestatorul are dreptul sa suspende furnizarea serviciilor on-line pana la 72 de ore pe luna. 
VI.  FORTA MAJORA 
Cazurile de forta majora adica evenimente si/sau imprejurari independente de vointa partii care invoca forta majora, imprevizibile si imposibil de inlaturat care 
apar dupa incheierea contractului si impiedica sau intarzie indeplinirea obligatiilor care decurd din prezentul contract, exonereaza de raspundere partea care 
le invoca, in conditiile legii. 
VII. LITIGII 
Eventualele litigii aparute se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil atunci partilor vor apela la Instanta Judecatoreasca din localitatea 
unde isi are sediul Prestatorul. 
Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului Comercial, ale Codului Civil precum si cu actele normative in vigoare la data semnarii 
acestuia. 

 
Prezentul contract s-a incheiat, in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi, ………………………., data semnarii lui. 
  
SC Raisense Concept SRL        BENEFICIAR 
 
_________________        __________________ 


