
 

 

 

 

CONTRACT PRESTĂRI SERVICII  

Nr. (numărul primei facturi) din (data primei facturi) 

 

Preambul 

Prezentul contract de servicii online reprezinta un contract cu Con Cub Media Srl. şi trebuie să fie acceptat înainte de 
comandarea oricărui serviciu de pe site-ul www.concub.ro. Orice comandă confirmată de client reprezinta o acceptare din 
partea Beneficiarului a ofertei www.concub.ro în condiţiile stipulate de art. 9 din Legea comertului electronic 365/2002. 
Acceptul Beneficiarului reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice               
nr. 455/2001, având aceeaşi valoare cu o semnătură olografă. 

Etapele tehnice pentru încheierea contractului presupun descarcărea, citirea şi acceptarea prezentului contract de prestare 
de servicii online. Contractul este stocat de catre Furnizor şi accesibil în orice moment pe site-ul www.concub.ro. Pentru 
identificarea în mod unic a acestui contract se va folosi apariţia pe fiecare factura a beneficiarului, un cod alfanumeric 
alocat fiecarui Beneficiar şi un cod QR aferent codului alfanumeric. Contractul se încheie doar în limba romana. 

Capitolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

1.1.  Con Cub Media Srl. cu sediul în Târgovişte, str. Boerescu Zaharia, nr. 6, N1/4, office@concub.ro, înregistrată la 

Registrul Comertului sub nr. J15/326/2010, cod fiscal RO27077170 având   IBAN: RO19 BTRL 0160 1202 U012 23XX deschis 

la Banca Transilvania, Sucursala Târgovişte, în calitate de Furnizor sau Prestator de Servicii. 

şi 

1.2   Persoană fizică sau juridică identificată prin datele introduse în formularul de comandă sau de înregistrare pe site-ul 

www.concub.ro, informaţii care se regăsesc în prima factură trimisă către client având calitatea de Beneficiar. Factura 

devine parte integrantă a prezentului contract, în calitate de Beneficiar. 

 

Beneficiarul garantează corectitudinea datelor introduse în formularul de înregistrare şi faptul că ele sunt conforme cu 
realitatea. În condiţiile în care datele introduse conţin erori, acestea pot fi corectate accesand contul client şi folosind 
numele de utilizator şi parola asociate. Datele pot fi modificate şi prin alte metode ce garanteaza autentificarea 
Beneficiarului, inclusiv printr-un email trimis la adresa office@concub.ro. Introducerea de date false sau incorecte de către 
Beneficiar duce la rezilierea, de plin drept, fără notificare şi fără îndeplinirea unor alte formalităţi, a acestui contract. 
Beneficiarul este responsabil inclusiv pentru acţiunile angajaţilor proprii sau a terţilor ce folosesc datele de conectare sau 
acces puse la dispoziţia acestuia de catre Furnizor. 

 

 

 

 



Capitolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 2.1. Potrivit prezentului contract, Furnizorul se obligă să ofere Beneficiarului urmatoarele servicii, ale căror specificaţii 
se regăsesc în prima factură emisă de Furnizor catre Beneficiar şi în prevederile prezentului contract: 

a)       Găzduirea informaţiilor şi pozelor introduse de Beneficiar pe paginile de Internet www.expo-mall.ro , www.concub.ro 
, www.kisscash.ro , www.smartercard.ro , pe durata pachetului comandat de catre Beneficiar şi identificat în factura emisă; 

b)       Oferirea serviciilor specifice unor platforme online prin intermediul unor site-uri web puse la dispoziţia Beneficiarului 
pe durata comandată (www.expo-mall.ro , www.concub.ro , www.kisscash.ro , www.smartercard.ro); 

c)       Prestarea unor servicii web (realizarea de produse software la comandă – realizarea de site-uri web, găzduire site-uri 
şi achiziţionarea de domenii web); 

d)       Punerea la dispozitie în cadru site-urilor web  www.expo-mall.ro , www.concub.ro , www.kisscash.ro , 
www.smartercard.ro , a unor spaţii de publicitate  (tip banner/newsletter) conform pachetului achiziţionat de către 
Beneficiar de pe site-ul web sus mentionat; 

e)       Realizarea de către Furnizor a unor studii de piaţă prin sondaje de opinie conform modulului “Chestionar” din cadrul 
site-ului web www.expo-mall.ro; 

f)        Realizarea unor campanii de marketing - promoţii prin SMS aşa cum sunt ele descrise în paginile de Internet 
www.expo-mall.ro , www.concub.ro , www.kisscash.ro , www.smartercard.ro; advertising outdoor sau indoor (publicitate 
stradala) conform formularului de comanda sau facturii fiscale;  

Art. 2.2. În situaţia în care Beneficiarul doreşte modificarea sau suplimentarea serviciilor, poate solicita acest lucru 
Furnizorului. Aceste modificari vor fi reflectate în facturile emise ulterior. 

Capitolul 3. DURATA CONTRACTULUI 

Art. 3.1. Prezentul contract işi produce efectele timp de durata specificată în pachetul selectat (1, 6, 12, 18... luni) de catre 
Beneficiar, de la momentul semnării sale (perioada contractuală). Ulterior, durata contractului se prelungeşte automat cu 
perioade egale cu cea iniţială (perioada contractuală extinsă), cu excepţia cazului în care Beneficiarul notifică Furnizorul, cu 
cel putin 30 de zile înainte, despre intenţia sa de a nu mai prelungi contractul. 

Art. 3.2. Contractul poate fi întrerupt în orice moment, la solicitarea Beneficiarului. Prin rezilierea contractului se întelege 
dezactivarea profilului Beneficiarului de pe www.kisscash.ro. Toate sumele plătite de catre Beneficiar până la data 
întreruperi contractului nu se returnează. 

Capitolul 4. PLATA ŞI PROCEDURA DE PLATĂ 

Art. 4.1. Plata contravalorii serviciilor devine scadenta în 3 zile lucratoare de la momentul emiterii facturii proforme de 
către Furnizor. 

Art. 4.2. Furnizorul va emite prima factură proformă chiar la momentul semnării contractului. Ulterior, Furnizorul va emite 
facturi proforme cu 10 zile înainte de expirarea perioadei plătite, pentru o perioadă egalpă cu ultima perioadă platită de 
Beneficiar sau pentru o altă perioadă stabilită de comun acord cu Beneficiarul. 

Art. 4.3. Beneficiarul acceptă să achite contravaloarea serviciilor în avans faţă de perioada furnizării acestora. Ulterior 
achitării serviciilor de către client Furnizorul va transmite factura corespondentă, în format electronic (PDF) la adresa din 
contul Beneficiarului. La cerere, factura va fi transmisa Beneficiarului şi imprimată pe hârtie. 

Art. 4.4. Beneficiarul întelege şi este de acord ca, în situaţia în care plata nu este confirmată în cel mult 30 zile de la 
expirarea ultimei perioade plătite, informaţiile încărcate de Beneficiar sau de orice altă terţă persoană în contul 
Beneficiarului pe serverul Furnizorului pot fi şterse. 

Art. 4.5. Preţul serviciilor este evidenţiat în factura emisă şi este conform ofertei de pe site. Plata se va face în lei, la cursul 
BNR din data generarii proformei. 

 



Capitolul 5. DATA ÎNCEPERII FURNIZĂRII SERVICIULUI 

Art. 5.1. Părţile convin că data începerii furnizării serviciului să fie data trimiterii de Furnizor către Beneficiar a informaţiilor 
de acces, inclusiv nume de utilizator şi parolă. Începerea furnizării serviciului poate fi decalată şi în scris, daca Beneficiarul 
solicită în mod expres. 

Capitolul 6. INCETAREA CONTRACTULUI 

Art. 6.1. Prezentul contract poate înceta de comun acord al parţilor. 

Art. 6.2. Furnizorul poate considera prezentul contract ca fiind reziliat de plin drept fără orice alte formalităţi, în situaţia în 
care: 

a) Beneficiarul nu-şi respectă obligaţia de plată a sumelor datorate potrivit prezentului contract în termen de 10 zile de la 
data la care acestea devin scadente; 

b) Beneficiarul încalca vreuna din obligaţiile pe care şi le-a asumat în acest contract, inclusiv Termenii şi Condiţiile din acest 
contract şi/sau nu se conformează în termen de maxim 10 zile notificării transmise de Furnizor; 

c) Se constată ulterior că la data încheierii contractului, Beneficiarul a prezentat acte sau informaţii false, incorecte sau 
incomplete; 

d) Împotriva Beneficiarului sunt iniţiate proceduri de lichidare sau faliment. 

Art. 6.3. Beneficiarul poate considera prezentul contract ca fiind reziliat în situatia în care Furnizorul nu furnizeaza serviciile 
la parametrii contractati şi nu remediaza problema în decurs de 10 zile de la primirea notificarii scrise din partea 
Beneficiarului, notificare ce descrie în detaliu defecţiunea apărută. 

Art. 6.4. În cazul în care prezentul contract încetează din orice motiv, Beneficiarul are obligaţia de a plati serviciile furnizate 
precum şi taxele şi tarifele datorate înainte de încetarea contractului, reducerile acordate pentru întreaga perioada 
contractuală. 

Art. 6.5. În cazul încălcării clauzelor contractului de către Beneficiar, Furnizorul va păstra, cu titlu de daune interese, orice 
sumă platită în avans de catre Beneficiar şi nu va fi obligat la restituirea contravalorii serviciilor neefectuate către 
Beneficiar. 

Capitolul 7. CONFIDENTIALITATEA 

Art. 7.1. Furnizorul va depune toate diligenţele pentru a păstra confidenţialitatea datelor Beneficiarului, stocate sau 
transferate prin intermediul Furnizorului. 

Art. 7.2. Odată cu semnarea prezentului contract, Beneficiarul va primi un nume de utilizator şi o parolă de acces prin 
intermediul carora va putea administra serviciile achizitionate. Schimbarea parolei în cazul în care Beneficiarul a uitat-o, se 
poate face doar în baza unei autentificari prealabile folosind datele de contact din contul acestuia. 

Art. 7.3. Furnizorul nu verifica conţintul stocat sau transferat de către Beneficiar sau orice alt terţ în consecinţă nu poate fi 
facut responsabil în nici un caz pentru acest continut. Cu toate acestea, în condiţiile în care Furnizorul este notificat de catre 
o autoritate competentă în conformitate cu legea 365/2002 privind comertul electronic, acesta va putea acţiona rapid în 
vederea eliminării sau a blocării accesului la acel continut care face obiectul notificării. 

Capitolul 8.  GENERALITATI PRIVIND SERVICIUL, GARANŢII ŞI RĂSPUNDERI 

Art. 8.1. Furnizorul garantează că serviciul pe care îl va furniza va fi în conditii normale de operare. Disponibilitatea 
serviciului se măsoară pentru o luna calendaristică, excluzând perioadele de ăntreţinere. Prin condiţii normale de operare 
se înţelege o disponibilitate garantată a serviciului de 98.5%. 

Art. 8.2. Perioadele de întreţinere vor fi programate pe cât posibil în timpul nopţii şi vor fi anuntaţe în prealabil. 

Art. 8.3. Cu excepţia celor prevăzute mai sus, Furnizorul nu poate fi făcut răspunzător pentru acele prejudicii, oricare ar fi 
acestea, a căror existenţă Beneficiarul ar pune-o pe seama nefuncţionării corespunzatoare a serviciilor Furnizorului. 



Art. 8.4. Furnizorul nu răspunde şi nu este responsabil pentru neexecutarea serviciului, pentru orice altă degradare a 
serviciului sau pentru orice întârziere în furnizarea acestuia, care: 

a) poate fi atribuită acţiunilor sau omisiunilor Beneficiarului, angajaţilor acestuia, terţilor angajaţi de către Beneficiar sau 
beneficiari ai serviciilor acestuia; 

b) survine în orice perioadă de întreţinere planificată a Furnizorului; 

c) se datorează evenimentelor de Forţa Majoră după cum sunt acestea descrise în prezentul contract; 

d) sunt rezultatul unei suspendări a serviciului ca urmare a neplătii preţului contractului de catre Beneficiar. 

Art. 8.5. Furnizorul nu este responsabil de prejudiciile înregistrate de Beneficiar datorită divulgarii de către acesta a 
parolelor şi datelor de acces la produsele oferite ori serviciile prestate ăn baza acestui contract, oricare ar fi aceste daune. 

Art. 8.6. Furnizorul are dreptul să ceară de la Beneficiar restituirea sumelor platite cu titlu de dauna parţilor, precum şi a 
costurilor aferente plaţii acestor sume, precum şi a daunelor suferite, până la acoperirea integrala a prejudiciilor, inclusiv a 
costurilor indirecte şi a celor datorate terţilor ca urmare a răspunderii Furnizorului cauzate de actele abuzive, delictuale sau 
frauduloase ale Beneficiarului. Beneficiarul este direct şi singur raspunzator fata de Furnizor sau terţi în cazul în care aduce 
prejudicii acestora prin actele sau faptele sale neconforme cu prezentul contract sau cu legislatia Română în vigoare. 

Art. 8.7. Furnizorul nu va fi raspunzator faţă de Beneficiar sau terte persoane pentru nicio daună, pierdere de profit, 
beneficii nerealizate, ratarea unor oportunităţi sau alte pierderi suferite de Beneficiar sau terţe persoane, direct sau 
indirect, ca urmare a folosirii produselor şi serviciilor Furnizorului. În toate cazurile, răspunderea Furnizorului este limitată 
la valoarea unei luni de abonament plătite de Beneficiar. 

Capitolul 9. TERMENI ŞI CONDIŢII - CONDIŢII GENERALE  

Prin prezentul document, vă aducem la cunostinţă termenii şi condiţiile de utilizare ale site-urilor : www.expo-mall.ro , 
www.concub.ro , www.kisscash.ro , www.smartercard.ro (denumit în continuare "Termeni si Conditii"). în continuare, sunt 
stabilite condiţiile în care orice persoana poate vizita ori accesa site-urile enumerate mai sus, ori poate utiliza în orice mod 
serviciile oferite prin intermediul site-ului www.concub.ro. 

În întelesul Termenilor si Conditiilor: 

- "Site" reprezinta în acest text prezentat, pagina web www.concub.ro (denumit în continuare în acest document "concub"); 

- "Administratorul site-ului" reprezintă în acest text prezentat, Con Cub Media Srl. (denumit în continuare în acest 
document "Con Cub Media"); 

- "Serviciul" reprezintă orice serviciu oferit pe site, şi / sau orice modul sau componentă a acestuia; 

- "Utilizatorul" reprezintă în acest text prezentat, orice persoană care vizitează sau accesează Site-ul, care îşi crează cont pe 
site, sau care doreşte să utilizeze în orice mod Serviciul; 

a). Acceptul Dumneavoastra Utilizand şi/sau vizitând acest website (inclusiv tot conţinutul disponibil prin acest site), 
acceptaţi automat termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului. 

Neacceptarea acestor Termeni şi Conditii, ori a oricărei prevederi din aceştia, după cum sunt formulaăi în prezentul act, 
atrage obligaţia utilizatorului de a înceta accesarea site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricarei 
pagini din site şi/sau utilizarea serviciului, precum şi a oricărei componente a acestora, constituie o acceptare în întregime şi 
necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor. 

 

b) Responsabilitate privind veridicitatea informaţiilor despre promoţiile/reducerile/ofertele prezentate pe acest site 
aparţine în întregime furnizorilor de produse şi servicii. Echipa concub.ro face toate eforturile pentru a furniza permanent 
informaţii corecte, dar nu poate garanta disponibilitatea produselor şi serviciilor la furnizor. www.concub.ro si Con Cub 
Media nu pot garanta, explicit sau implicit, în privinţa conţinutului www.expo-mall.ro sau a produselor şi serviciilor oferite 
sau vândute în legatura directa şi explicită cu concub.ro. 



c) Con Cub Media si concub.ro nu pot fi făcuţi răspunzători pentru modul în care un utilizator al site-ului foloseşte în orice 
fel informaţiile prezentate în acest site. concub.ro si Con Cub Media nu işi asumă răspunderea, în nicio situaţie, pentru nicio 
daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirectă, ca urmare a utilizării sau a întreruperii 
utilizării informaţiilor şi serviciilor furnizate de www.expo-mall.ro. 

Art. 9.1. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

Întregul conţinut al site-urilor www.expo-mall.ro , www.concub.ro , www.kisscash.ro , www.smartercard.ro, respectiv 
imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica Web, scripturi, programe, logo-uri, baze de date este proprietatea 
Con Cub Media şi este aparată de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Cu excepţia situaţiilor precizate expres în 
prezentul document, este interzisă copierea, utilizarea sau reproducerea conţinutului şi designului fara a deţine o 
permisiune scrisă prealabilă în acest sens, din partea Con Cub Media. Este interzisă, în orice situaţii utilizarea numelui 
KISSCASH sau SMARTERCARD sau Con Cub Media sau a oricăror derivari care fac trimitere la numele KISSCASH sau 
SMARTECARD sau Con Cub Media, fără aprobarea scrisă prealabilă a Con Cub Media. Dumneavoastra, ca utilizator sunteţi 
pe deplin acord cu cele de mai sus. Orice persoană fizică sau juridică poate contacta concub.ro şi poate transmite idei, 
sugestii sau materiale de orice natură, în limitele reglementarilor legale în vigoare. Trimitand orice informaţie sau material 
catre concub.ro sau Con Cub Media, recunoaşteţi dreptul deplin al fimei Con Cub Media Srl, permanent şi irevocabil de a 
modifica şi utiliza informaţiile sau materialele respective în orice mod considerat util sau necesar, inclusiv pentru a dezvolta 
şi comercializa noi produse sau servicii bazate pe aceste informaţii. 

Recunoasteti ca nu aveti nici un drept de a solicita orice forma de contraprestaţie pentru aceste informaţii sau documente. 
Pentru toate aceste informaţii şi materiale, garantaţi în mod explicit ca: 

- deţineţi sau controlaţi conform legii toate drepturile care vă permit să transmiteţi informaţiile sau documentele 
respective; 

- ca aceste informaţii sau documente sunt adevarate; 

- ca utilizarea acestor informaţii sau documente nu încalcă prevederile prezentului document şi nu afectează alte persoane. 
Conn Cub Media şi concub.ro nu îşi asumă nici o responsabilitate legată de aceste informaţii sau materiale. 

Art. 9.2. OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ÎNREGISTRAŢI 

Pentru a folosi serviciile www.expo-mall.ro , www.concub.ro , www.kisscash.ro , www.smartercard.ro vă obligaţi să: 

a) Pentru parteneri 

• Oferiţi în formularul de înregistrare informaţii adevarate, exacte şi complete despre dumneavoastră şi activitatea 
magazinului dumneavoastră; 

• Actualizaţi aceste informaţii şi să le menţineţi complete. Daca veţi introduce informaţii false sau incomplete Con Cub 
Media are dreptul să suspende sau să desfiinteze contul Dumneavostră şi sa refuze toate încercările curente sau viitoare de 
folosire a serviciilor concub.ro; 

b) Pentru utilizatori 

În utilizarea serviciului, Dumneavoastră sunteţi de acord să furnizaţi informaţii adevarate, corecte, actuale şi complete 
despre Dumneavoastră, aşa cum sunt acestea specificate în secţiunea de înregistrare ca utilizator. De asemenea, sunteţi de 
acord să furnizaţi aceste informaţii corect şi complet. În situaţia în care considerăm, că aceasta obligaţie nu este respectată 
de către Dumneavoastră, ne rezervăm dreptul să vă blocăm accesul, pe perioadă determinată sau nedeterminată, la 
utilizarea serviciului fară nici o notificare prealabilă. 

Art. 9.3. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Datele personale ale Dumneavoastră vor fi folosite numai în scopul declarat al acestor site-uri (în conformitate cu legea nr 
677/2001 şi legea nr 121/2006). Informaţiile din formularul de înregistrare vor fi folosite pentru a va trimite confirmarea 
înregistrării, newsletters, buletinele informative periodice etc. 

 

 



Art. 9.4. ÎNREGISTRAREA CA MEMBRU, PAROLA ŞI COMPORTAMENTUL CA MEMBRU 

Prin înregistrarea ca membru veţi fi solicitat să vă alegeti un nume de utilizator şi o parolă. Sunteţi responsabil de păstrarea 
în siguranţă a parolei de acces ca membru al acestor site-uri. Orice activitate desfasurată sub numele dumneavoastră de 
utilizator fiind integral în responsabilitatea dumneavoastra. Sunteţi de acord să ne instiinţaţi imediat despre orice pierdere 
a parolei sau semn de activitate neautorizată sub numele dumneavoastra de utilizator. Sunteţi pe deplin în cunoştinţă de 
cauză că orice informaţie, date, text, fotografii, grafică, etc conţinute în aceste site-uri sunt responsabilitatea acelei 
persoane de la care provine. În aceste condiţii nu putem sub nici o forma, direct sau indirect, fi făcuţi responsabili pentru 
conţinutul site-urilor incluzând, dar nelimitându-se la, informaţii trunchiate, incomplete sau greşite sau pentru orice 
consecinţe ale utilizării acestora. 

Art. 9.5. PUBLICITATEA ŞI LEGĂTURILE CU ALTE SITE-URI 

Sunteţi de acord cu urmatoarele : operatorii, administratorii (proprietarii) site-urilor nu sunt sub nici o forma responsabili 
pentru relaţiile sau consecinţele acestora rezultând din: achiziţii, promoţii, participări la concursuri, promovări sau oricare 
alt tip de colaborare, care pot apărea între dumneavoastră şi oricare dintre cei care işi fac promovare directă sau indirectă 
prin intermediul nostru. Operatorii, administratorii (proprietarii) acestuia nu pot fi facuţi responsabili nici material, nici sub 
altă formă, direct sau indirect, pentru cele mai sus menţionate. 

Art. 9.6. DISPUTE ŞI LITIGII 

Drepturile şi obligaţiile Utilizatorilor şi ale Administratorului site-urilor, prevazute de Termeni şi Condiţii, precum şi toate 
efectele juridice pe care le produc Termenii şi Condiţiile vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română în 
vigoare. Orice litigiu (conflict) născut din sau în legatură cu Termenii şi Condiţiile, se incercă a fi rezolvat pe cale amiabilă 
prin înţelegere între cele doua părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale româneşti din 
acest domeniu, iar soluţionarea conflictelor este de compentenţa instanţelor româneşti. 

Art. 9.7. LIMITAREA SERVICIILOR OFERITE DE CON CUB MEDIA 

Con Cub Media poate introduce limitări sau modificări cu privire la folosirea serviciilor sale, incluzând următoarele: 

- frecvenţa cu care puteti introduce conţinut şi/sau accesa serviciile concub.ro; 

- numărul, lungimea şi mărimea Conţinutului ; 

- durata în care va fi disponibil pe site acest Conţinut; 

- amplasamentul şi poziţionarea Conţinutului; 

- modificarea pachetelor oferite, a preţurilor şi a serviciilor oferite în cadrul acestor pachete. 

concub.ro nu va fi făcut răspunzător pentru conţinutul care a fost şters, sau pentru orice altă eroare de stocare a 
conţinutului. De asemenea, concub.ro poate modifica sau întrerupe serviciile oferite sau orice parte a serviciilor, în orice 
moment şi fără nici o motivaţie, cu sau fără anunţ prealabil. 

Art. 9.8. NERESPECTAREA TERMENILOR 

Vă rugăm să ne semnalaţi orice nerespectare a termenilor, printr-un email trimis la office [at] concub [dot] ro. 

Art. 9.9. PRECIZĂRI SUPLIMENTARE 

Preţurile afisate la oferte nu includ TVA. Facturile se emit în RON la cursul BNR din ziua emiterii. Pentru detalii puteţi 
consulta contractul cadru concub.ro, contract a cărui acceptare este o condiţie prealabilă prestării oricarui serviciu prezent 
pe acest site. 

Capitolul 10. FORŢA MAJORĂ 

Art. 11.1. Forta majoră exonerează parţile de raspunderea pentru neindeplinirea totală sau partială a obligaţiilor ce le revin. 



Art. 11.2. Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil si inevitabil, apărut 
după intrarea în vigoare a prezentului contract şi care împiedică părţile să-şi execute, integral sau parţial, obligaţiile 
contractuale. Prin forţă majoră se înteleg situaţii similare celor din exemplele urmatoare, fară a se limita la acestea: razboi, 
acte de terorism, mişcari sociale, calamităţi naturale, inundaţii, cutremure, incendii, întreruperi prelungite în alimentarea cu 
energie electrică, etc. 

Capitolul 12. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 12.1. Prezentul contract reprezintă voinţa parţilor, este supus legii Române şi se completează cu prevederile legislaţiei 
Române în vigoare. Orice neânţelegeri legate de încheierea, interpretarea, executarea şi încetarea prezentului contract vor 
fi rezolvate pe cale amiabilă. În caz de nesoluţionare a disputelor pe cale amiabilă, parţile se pot adresa instanţei 
competente. 

Art. 12.2. Fiecare dintre prevederile prezentului contract este independentă. În consecinţă, dacă orice astfel de prevedere 
este sau devine nulă sau nu poate fi pusă în executare în orice privinţă potrivit legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau 
punerea în executare a celorlalte prevederi ale acestui contract iar parţile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a 
negocia cu buna credinţă în vederea înlocuirii acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfăcătoare pentru orice 
autoritate competentă în materie, dar care să difere cât mai puţin posibil de prevederea înlocuită. 

Art. 12.3. Prezentul contract se completează cu informaţiile din factura trimisă Beneficiarului de catre Furnizor, inclusiv 
datele de identificare ale Clientului, explicitarea serviciilor oferite şi determinarea preţului, care devin parte integrantă a 
prezentului contract. 

Art. 12.4. Succesorii legali ai parţilor se subrogă în drepturile şi obligaţiile stabilite prin prezentul Contract. 

Art. 12.5. Acest contract este încheiat în data acceptarii prevederilor sale de catre Beneficiar, asa cum este precizat în prima 
factura emisa de Furnizor. Contractul se considera incheiat la Targoviste, judeţ Dâmboviţa, România. 
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