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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII (EDITARE)  
nr.  … din ………… 

 
1. Părţi contractante 
    Între 
 Autoritatea Contractantă: …………………, cu sediul în ……….., str. ………….., nr. .., 
telefon: ……….., fax: - , . CNP: …………., cont în bancă: …………, …………., reprezentată legal 
de către domnul ……….., în calitate de Autor-Beneficiar, 

şi 
Furnizorul: S. C. MARLECO S.R.L., având sediul social în ORADEA str. Tudor 

Vladimirescu nr. 1, Ap. 13, telefon 0359/411574, înregistrată la Registrul Comerţului  sub 
numărul J05/3069/1992, C.U.I. RO 2397790, având contul curent nr. 
RO11RNCB0032046493380001, deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Oradea, prin 
reprezentanţii săi legali, MOŞINCAT CONSTANTIN, domiciliat în Oradea, t. 
VLADIMIRESCU, Nr.1 ap. 13, judeţul Bihor, telefon 0742864260, fax 0359411574, e-mail 
bibliotecacavalerilor@gmail.com, identificat cu buletinul de identitate seria ZH numărul 260862, 
eliberat de SEIP ORADEA cod numeric personal 1530625054690, la data de 2019, în calitate de 
ADMINISTRATOR, numit în continuare în calitate de Furnizor, 

a intervenit prezentul contract 
2. Obiectul contractului şi obligaţiile părţilor 
2.1. - Furnizorul prestează beneficiarului următoarele servicii: 
- PROCESAREA ŞI EDITAREA CU ISBN-ul Editurii TIPO MC a …. de exemplare din cartea 
semnată de autor cu titlu:  
„………………………………………”.  
2.2. - Beneficiarul se obligă să plătească Furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de furnizare servicii. 
2.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de către Beneficiar 
conform ofertei, este de: ……….. lei, din care ……… lei vor fi sponsorizaţi de editură. 
3. Durata contractului 
3.1. – Serviciile vor fi prestate până la data de …………... 
4. Aplicabilitate 
4.1. - Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi. 
5. Dreptul de proprietate intelectuală 
5.1. – Furnizorul are obligaţia de a despăgubi Beneficiarul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate, etc.) legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru, sau în legătură cu produsele achiziţionate şi serviciile prestate; 
b) daune - interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care 
o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar. 
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6. Recepţie, inspecţii, teste 
6.1. – Beneficiarul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa prestarea de 
servicii pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract. 
6.2. - (1) Inspecţiile şi testările, precum şi condiţiile în care se face recepţia finală (calitativă) se 
vor concluziona într-un raport final. 
          (2) Beneficiarul are obligaţia de a notifica în scris furnizorului identitatea reprezentanţilor 
săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
6.3. – Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei finale (calitative) se vor face în urma examinărilor 
finale. 
6.4. – Dacă prestarea de servicii nu corespunde specificaţiilor, Beneficiarul are dreptul să le 
respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului: 
 a) să presteze serviciul din nou; sau  
 b) de a face toate modificările necesare pentru ca prestarea de servicii să corespundă 
specificaţiilor tehnice. 
7. Documentele ce însoţesc prestarea serviciilor 
7.1. –  Furnizorul va transmite Beneficiarului documentele care însoţesc prestarea de servicii: 

a) factura fiscală (bunuri/servicii); 
b) alte documente justificative 

7.2 – Certificarea de către Beneficiar a faptului că serviciile au fost prestate parţial sau total se 
face prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise 
de Furnizor pentru prestare. 
7.3. – Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor 3.1 şi 7.1. 
8. Modalităţi de plată 
8.1 - Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către Furnizor la data încheierii prestării de 
servicii. (…………… conform clauzei 3.1. din prezentul contract). 
8.2. – Plata se va face în lei, prin virament, în contul Furnizorului nr. 
RO11RNCB0032046493380001. 
8.3. – Dacă Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 
prevăzute la clauza 12.1., Furnizorul are dreptul de a sista prestarea de servicii şi de a beneficia 
de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce 
Beneficiarul onorează factura, Furnizorul va relua prestarea de servicii în cel mai scurt timp 
posibil. 
9. Penalităţi, daune-interese 
9.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, Beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului egală cu 0,1%/zi  din valoarea 
contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
9.2. - În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei prevăzute la clauza 3.1, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă 
cu o cotă procentuală din plata neefectuată, egală cu 0,1%/zi din valoarea contractului, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
10. Rezilierea contractului 
10.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă 
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dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de prestare de servicii şi de a pretinde plata 
de daune-interese 20 % din valoarea contractului. 
10.2.- Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestări servicii, în cel 
mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea 
contractului respectiv ar fi contrară interesului său. 
10.3. - În cazul prevăzut la clauza 7.2 Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 
11. Soluţionarea litigiilor 
11.1. - Beneficiarul şi Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea contractului. 
11.2. - Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale Beneficiarul şi Furnizorul 
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 
să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 
12. Legea aplicabilă contractului 
12.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
13. Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare. 

                    
 
                 Beneficiar,                       Furnizor, 

                                                                                                       S.C. MARLECO SRL 
                                                                                             Editura Tipo MC 

                                                                      DIRECTOR,  
                                                                                 MOŞINCAT CONSTANTIN 

 
Oradea,  
la…………….. 
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