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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

Nr. 091833531 din data 02/09/2020 
 
Părţile: 
 

1. REALMEDIA NETWORK S.A. cu sediul în Timisoara, Bulevardul Victor Babes nr. 2, punct de lucru în Bucuresti, sector 
2, Bv. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, Complex Iride Business Park, corp B2B, nr. de ordine în Registrul Comerţului 
J35/3532/2005, cod unic de înregistrare 17582876, atribut fiscal RO, Capital social 92.169,2 lei, cont nr. RO06 BACX 0000 
0015 9705 7000 deschis la UniCredit Bank SA, tel./fax 0256-495294, reprezentată prin Adrian Erimescu în calitate de 
director general, societatea denumită în continuare în conţinutul prezentului contract PRESTATOR 

 
şi 

 
2. MOSCU LIVIU I.I. având nr. de ordine în Registrul Comerţului F27/506/2020, cod unic de înregistrare 42865121, cont nr. 

RO6BTRLRONCRT0564589601 deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Liviu Moscu în calitate de Administrator,  
 

A. Sediul social: 
Sediu social - Piatra Neamt, Bd. Republicii NR. 13,Apt.18 Piatra Neamt, tel: 0741013230, fax: , e-mail: 
liviomoscu@gmail.com; miha.rodica@yahoo.com 
B. Adresa de facturare (dacă diferă de adresa de mai sus) 
Facturare - Piatra Neamt, Bd. Republicii  NR. 13 Apt.18 Piatra Neamt, 
societatea denumită în continuare în conţinutul prezentului contract BENEFICIAR 

 
 au convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii (în continuare „Contractul”), cu următoarele clauze: 

Art. 1. Obiectul contractului 

1) Obiectul Contractului îl reprezintă prestarea de catre PRESTATOR, pentru BENEFICIAR, a serviciilor care formează 
obiectul de activitate al PRESTATORULUI. 

2) Serviciile care fac obiectul Contractului şi modalităţile concrete de executare a Contractului, inclusiv fluxul de lucru aplicabil, 
conform celor agreate de părţi, sunt descrise în Anexele care fac parte integrantă din prezentul Contract.  

Art. 2. Durata contractului 

1) Prezentul Contract se încheie pe o perioada de 1 luni, de la 04/09/2020 pana la 03/10/2020, denumită în continuare Perioada 
contractuală.  

2) Perioada de valabilitate de mai sus se prelungeste in mod automat cu perioade succesive egale cu Perioada contractuala initiala  
cu urmatoarele exceptii: 

a) una dintre parti notifica celeilalte parti intentia de a nu prelungi contractul, cu minim 30 de zile inainte de expirarea  
perioadei contractuale în curs.  

b) serviciile care fac obiectul contractului au, prin natura lor, o perioada determinata. 
3) Alte dispozitii referitoare la durata Contractului urmează să fie prevăzute, conform înţelegerii părţilor, în Anexele 

contractului, parte integrantă din acesta. 

Art. 3. Preţul contractului 

1) Preţul Contractului reprezintă suma datorată de BENEFICIAR pentru prestarea serviciilor de către PRESTATOR conform 
prezentului Contract. Plata preţului reprezintă un drept al PRESTATORULUI şi o obligaţie corelativă a 
BENEFICIARULUI conform prevederilor Contractului. 

2) Cuantumul, termenele şi modalitatea de plată a acestui preţ sunt descrise de părţi în Contract şi/sau în Anexele Contractului, 
parte integrantă din prezentul Contract. 

3) Factura se emite de PRESTATOR lunar, la cursul B.N.R. de la data emiterii facturii, începând cu data intrării în vigoare a 
Contractului, pentru o perioadă de o lună. 

4) Facturile, fără semnătură şi ştampilă, se trimit de către PRESTATOR exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail 
comunicată de BENEFICIAR. În permanenţă, BENEFICIARUL poate accesa facturile emise, în contul său de administrare 
online, in sectiunea „Rapoarte/Rapoarte financiare/Situatia financiara”. 
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5) Fiecare factură se consideră valabil comunicată şi acceptată din punctul de vedere al sumei de plată şi al tuturor celorlalte date 
din conţinutul ei, dacă a fost comunicată în condiţiile prevăzute în prezentul Contract şi dacă BENEFICIARUL nu a 
formulat nici o obiecţie scrisă în termen de maxim 5 zile de la data comunicării facturii.  

6) Factura va fi achitată de BENEFICIAR în termen de maxim 15 zile de la data emiterii ei, sub sancţiunea plăţii de penalităţi în 
cuantum de 0,2% pe zi de întârziere, din suma totală restantă, de la data scadenţei până la data plăţii efective, cuantumul 
penalităţilor putând depăşi suma la care au fost calculate.  

7) Plata se va efectua în numerar, prin mandat poştal sau prin transfer bancar în contul şi la banca indicate de PRESTATOR în 
cuprinsul facturii pe care o emite în acest sens. Pe documentul justificativ al plăţii se va face menţiune despre factura a cărei 
contravaloare se achită. 

8) În temeiul înţelegerii părţilor, PRESTATORUL poate acorda diferite facilităţi BENEFICIARULUI, sub forma unei reduceri 
din preţul standard al pachetului de servicii achiziţionat, a unor bonusuri sau alte astfel de beneficii, aceste facilităţi urmând a 
fi prevăzute în Anexele la prezentul Contract, în măsura în care vor fi acordate BENEFICIARULUI. 

9) În situaţia în care îi sunt acordate BENEFICIARULUI anumite facilităţi conform alin.(8), BENEFICIARUL acceptă că 
încetarea, din orice motiv, a prezentului Contract, la iniţiativa BENEFICIARULUI, în cursul perioadei contractuale pentru 
care a fost acordată reducerea, îndreptăţeşte PRESTATORUL să factureze BENEFICIARULUI contravaloarea preţului 
întreg (neredus) al Contractului pentru toata Perioada Contractuala.  

10) In situatia in care BENEFICIARULUI i-au fost acordate anumite facilitati, conform alin.(8), iar serviciile care fac obiectul 
contractului au fost suspendate la cererea acestuia sau urmare a neachitarii facturilor la scadenta conform art 6.11, reluarea 
serviciilor presupune, in mod automat, revenirea la pretul intreg al Contractului, fara aplicarea de facilitati, reduceri, bonusuri. 

11) Orice alte prevederi referitoare la preţul Contractului, facturare, modalitate de plată, penalităţi şi alte asemenea, vor fi 
specificate, conform înţelegerii părţilor, în Anexe, parte integrantă din prezentul Contract, urmând a se aplica în mod 
corespunzător. 

Art. 4. Obligaţiile PRESTATORULUI 

1) PRESTATORUL are următoarele obligaţii: 
a. să presteze toate activităţile descrise în Anexele la prezentul Contract; 
b. să emită factură pentru suma reprezentând preţul Contractului şi să o comunice BENEFICIARULUI, în 

conformitate cu prevederile art. 3 din Contract, respectiv prevderile Anexelor, dacă este cazul; 
c. să asigure BENEFICIARULUI suport tehnic prin telefon în toate zilele lucrătoare, între orele 09:00 – 17:00 şi prin   

e-mail (cu timp de răspuns de 8 ore lucrătoare) pe toată durata Contractului; 
d. să garanteze BENEFICIARULUI că va lua toate măsurile necesare pentru ca datele provenite de la acesta să nu fie 

folosite decât în scopul executării prezentului contract şi că va asigura o securitate cât mai ridicată a datelor;  
e. PRESTATORUL nu poate garanta, în mod absolut, securitatea tuturor datelor vehiculate în mod electronic în 

sistemul informatic al acestuia, din motive de imposibilitate tehnică obiectivă; 
f. să centralizeze numele şi alte informaţii cu privire la clienţii săi, într-un director computerizat; 
g. să modifice parola BENEFICIARULUI la cererea acestuia sau în orice moment când suspectează riscuri de 

securitate ale sistemului, cu aducerea la cunoştinţa BENEFICIARULUI  a oricăror asemenea modificări; 
h. având în vedere intrarea în vigoare, începând cu data de 25 mai 2018, a Regulamentului European 2016/679 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date (în continuare Regulamentul), PRESTATORUL asigură BENEFICIARUL că orice prelucrare a datelor cu 
caracter personal se efectuează cu bună credinţă, în scopuri legitime şi determinate, exclusiv în vederea executării 
prezentului Contract; datele solicitate şi prelucrate sunt păstrate (stocate) pe durata desfăşurării Contractului între 
părţi şi ulterior, atât cât se justifică în raport de scopul pentru care au fost solicitate; dacă va fi cazul, 
PRESTATORUL  va prelucra şi păstra datele cu caracter personal asigurând securitatea acestora, transferul lor către 
terţi survenind numai în situaţia în care astfel de informaţii vor fi solicitate PRESTATORULUI în temeiul legii, de 
catre organe sau instituţii abilitate în acest sens. Conform Regulamentului, persoanele vizate de activitatea de 
prelucrare a datelor cu caracter personal vor avea: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de 
ştergere a datelor, dreptul al restricţionarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta, dreptul de a 
nu fi supuse unei decizii individuale automatizate, dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea 
Prelucării Datelor cu Caracter Personal, dreptul de a-şi retrage oricând consimţământul cu privire la furnizarea, 
prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal,  toate aceste drepturi putând fi exercitate prin formularea unei 
cereri scrise adresate reprezentanţilor PRESTATORULUI. 

 
2) Orice obligaţii suplimentare asumate de PRESTATOR conform specificului serviciilor care fac obiectul Contractului vor fi 

prevăzute în Anexele la Contract, care fac parte integrantă din acesta. 
 

Art. 5. Obligaţiile BENEFICIARULUI 

1) BENEFICIARUL are următoarele obligaţii: 
a. să plătească preţul cuvenit PRESTATORULUI în cuantumul, la termenele şi în modalitatea stabilite prin prezentul 

Contract şi Anexele acestuia. În caz contrar, PRESTATORUL va fi îndreptăţit să solicite şi să obţină plata de 
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penalităţi în cuantum de 0,2% pe zi din suma totală restantă, de la data scadenţei până la data plăţii efective, 
cuantumul penalităţilor putând depăşi valoarea debitului la care au fost calculate; 

b. în situaţia în care BENEFICIARULUI i-au fost acordate anumite facilităţi, conform art. 3  din prezentul Contract, 
iar serviciile care fac obiectul Contractului au fost suspendate la cererea Beneficiarului sau urmare a neachitarii 
facturilor restante conform art 6.11, reluarea serviciilor presupune, în mod automat, revenirea la preţul întreg al 
Contractului, fără aplicarea de facilităţi, reduceri, bonusuri, etc;  

c. să achite PRESTATORULUI contravaloarea sumelor facturate conform prevederilor art. 3, plata urmând a se face 
în aceleaşi condiţii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a); 

d. să acorde PRESTATORULUI întregul sprijin necesar prestării serviciilor descrise în Anexele Contractului, parte 
integrantă din acesta; 

e. să nu prejudicieze în cursul utilizării serviciilor puse la dispoziţia sa de PRESTATOR sistemul informatic al 
PRESTATORULUI sau al unor terţi; 

f. să păstreze confidenţialitatea parolelor de utilizator şi să aducă imediat la cunoştinţa PRESTATORULUI orice 
încălcare a prezentei clauze;  să se conformeze regulilor internaţionale la accesarea reţelelor, serviciilor şi bazelor de 
date prin intermediul serviciilor furnizate de PRESTATOR; 

g. să se abţină de la folosirea, în baza de date sau pe paginile de internet la care are acces prin intermediul serviciilor 
oferite de PRESTATOR, a cuvintelor şi imaginilor obscene sau folosirea de neadevăruri sau orice informaţii 
defăimătoare sau cauzatoare de prejudicii PRESTATORULUI sau terţilor. 

h. să respecte termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor oferite de PRESTATOR, definite la adresa: 
https://www.imobiliare.ro/termeni-si-conditii-pentru-agentii; 

i. să furnizeze PRESTATOTRULUI toate informaţiile necesare executării prezentului Contract, în funcţie de serviciile 
prestate în concret de PRESTATOR conform Contractului şi a Anexelor, parte integrantă din Contract. 

 
2) Orice obligaţii suplimentare asumate de BENEFICIAR conform specificului serviciilor care fac obiectul Contractului vor fi 

prevăzute în Anexele la Contract, care fac parte integrantă din acesta. 
 

Art. 6. Răspunderea contractului. Limitarea răspunderii. 

1) Pentru neexecutarea, executarea parţială sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul 
contract, partea în culpă va plăti celeilalte părţi daune. 

2) PRESTATORUL garantează că va depune toate diligenţele pentru asigurarea păstrării confidenţialităţii datelor furnizate, 
respectiv utilizate de BENEFICIAR în vederea derulării prezentului Contract. În acest scop, PRESTATORUL va lua măsuri, 
atât din punct de vedere tehnic cât şi cu privire la personalul propriu, pentru a asigura un nivel ridicat, acceptabil pentru 
ambele părţi, de securitate a datelor confidenţiale. 

3) PRESTATORUL nu va răspunde pentru daunele cauzate BENEFICIARULUI în caz de proastă funcţionare a sistemului, 
pierderi de date şi informaţii, decât dacă acestea sunt cauzate de culpa sa exclusivă şi doar în limita preţului prezentului 
Contract şi a Anexelor, preţ calculat pe perioada ultimelor 3 luni calendaristice. 

4) PRESTATORUL nu va răspunde pentru eventualele prejudicii produse BENEFICIARULUI datorită neglijenţelor 
aparţinând angajaţilor PRESTATORULUI, rezultând din sau legate de serviciile furnizate de PRESTATOR în temeiul 
prezentului Contract şi al Anexelor, decât în limita unei sume egale cu preţul plătit de BENEFICIAR pe ultimele 3 luni ale 
Contractului. 

5) PRESTATORUL nu va răspunde în executarea obligaţiilor prevăzute în Contract şi în Anexe pentru pierderile de date de 
orice fel rezultând din întârzieri, transferuri nereuşite sau întreruperi ale serviciilor furnizate, cauzate de evenimente 
independente de voinţa PRESTATORULUI. 

6) PRESTATORUL nu va răspunde pentru recepţionarea şi transmiterea unor informaţii ilegale sau de orice altă natură, 
PRESTATORUL nefiind, în mod obiectiv, în măsură să exercite controlul informaţiilor care circulă prin reţeaua sa sau prin 
serviciile asigurate în temeiul prezentului Contract. 

7) PRESTATORUL nu va răspunde sub nicio formă pentru nicio pierdere de venituri, pierdere de afaceri, pierdere de fond de 
comerţ, pierdere de economii prevăzute, pierdere de date sau orice altă pierdere directă sau indirectă suferită de 
BENEFICIAR.   

8) În nicio împrejurare, circumstanţă sau situaţie, răspunderea PRESTATORULUI, în baza prezentului Contract sau în legătură 
cu acesta, nu va putea depăşi limita unei sume egale cu preţul plătit efectiv de BENEFICIAR pe ultimele 3 luni ale 
Contractului. 

9) PRESTATORUL nu va răspunde pentru veridicitatea, corectitudinea informaţiilor recepţionate de BENEFICIAR pe 
parcursul utilizării serviciilor puse la dispoziţia sa de PRESTATOR în temeiul prezentului Contract. 

10) În cazul în care PRESTATORUL nu asigură BENEFICIARULUI utilizarea serviciilor care fac obiectul prezentului Contract 
pe o perioadă mai mare de 15 zile consecutive, iar această împrejurare intervine din culpa sa exclusivă, BENEFICIARUL 
poate rezilia Contractul pentru neexecutarea de catre PRESTATOR a obligaţiilor sale şi poate solicita restituirea sumei 
achitate în avans corespunzătoare perioadei pentru care PRESTATORUL nu a mai asigurat utilizarea serviciilor. 
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11) În cazul în care BENEFICIARUL nu achită la scadenţă contravaloarea facturilor emise, PRESTATORUL va putea, în plus 
faţă de obligarea BENEFICIARULUI la plata penalităţilor prevazute în Contract şi Anexe, să suspende prestarea serviciilor 
după 15 zile de la scadenţă, fără notificare prealabilă. Reluarea serviciilor se va efectua numai dupa plata facturilor restante si a 
penalitatilor de intarziere, cu aplicarea prevederilor art.3 si art.5, alin1, lit a si b.  

12) Întârzierea la plata facturii cu mai mult de 30 de zile de la scadenţă dă dreptul PRESTATORULUI să rezilieze prezentul 
Contract pentru neexecutarea, totală sau parţială, a obligaţiilor BENEFICIARULUI. Aceasta nu exclude dreptul 
PRESTATORULUI de a solicita obligarea BENEFICIARULUI la plata penalităţilor de întârziere. 

13) Părțile înțeleg că au un interes legitim în a-și dezvălui reciproc și prelucra o serie de date cu caracter personal ale semnatarilor, 

precum și ale persoanelor de contact sau ale altor persoane implicate în executarea Contractului. Aceste date includ numele, 

prenumele, funcția/ titlul și copia buletinului/ CI - pentru semnatarii Contractului, respectiv numele și prenumele, funcția 

sau titlul, precum și datele de contact (număr de telefon, adresa de e-mail) – pentru persoanele de contact sau alte persoane 
implicate în implementarea Contractului.  

14) Interesul legitim al Părților pentru prelucrarea datelor de mai sus constă în necesitatea de a asigura încheierea și executarea 

corespunzătoare a Contractului, inclusiv evitarea fraudelor la încheierea Contractului prin furt de identitate (în ce privește 
prelucrarea copiei buletinului/ CI).  

15) Ambele părţi garantează că orice prelucrare a datelor de această natură se efectuează cu bună credinţă şi în deplină 
concordanţă cu prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  

16) Datele solicitate şi prelucrate sunt păstrate (stocate) pe durata desfăşurării contractului între părţi şi ulterior, atât cât se 
justifică în raport de scopul pentru care au fost solicitate. Acolo unde este cazul, Părţile vor prelucra şi păstra eventualele date 
cu caracter personal asigurând securitatea acestora, transferul lor către terţi survenind numai în situaţia în care astfel de 
informaţii vor fi solicitate Părţilor în temeiul legii, de organe sau instituţii abilitate în acest sens. 

17) Conform Regulamentului, persoanele vizate de activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal vor avea: dreptul de 
acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de ştergere a datelor, dreptul al restricţionarea datelor, dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta, dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale automatizate, dreptul de a se 
adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucării Datelor cu Caracter Personal, dreptul de a-şi retrage oricând 
consimţământul cu privire la furnizarea, prelucrarea şi stocarea datelor cu acracter personal. Toate aceste drepturi vor putea fi 
exercitate prin formularea unei cereri scrise adresate reprezentanţilor  Părţilor. 

18) Ambele Părţi sunt de acord că semnarea prezentului contract reprezintă, totodată, acordul expres exprimat în sensul 
solicitării, prelucrării şi stocării eventualelor date cu caracter personal. 

19)  Orice prevederi suplimentare referitoare la răspunderea părţilor, determinate de specificul serviciilor agreate în baza 
prezentului Contract, vor fi specificate în Anexele la Contract, parte integrantă din acesta. 
 

Art. 7. Forţa majoră 

1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut 
după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la 
apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie. 

3) Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată  de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt  
organism abilitat. 

4) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 
(cincisprezece) zile de la încetare. 

5) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 30 de zile, fiecare parte poate renunţa la executarea 
contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au 
îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată. 

Art. 8. Încetarea contractului 

1) Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 
a. prin acordul părţilor, înainte de termen; 
b. prin reziliere, în condiţiile art. 6 alin. 11 şi alin. 12, cu obligaţia respectării unui preaviz de 15 zile; 
c. în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizaţiei de funcţionare a unuia din contractanţi. 

2) Denunţarea unilaterală a contractului în interiorul Perioadei contractuale este interzisă, cu excepţia următoarelor situaţii:  
a. în cazul prevăzut de art. 51 pct. 7 – 9 din Ordonanţa de urgenţă nr. 111 din 2011; 
b. în cazul în care denunţarea unilaterală este făcută de către Prestator, cu obligaţia transmiterii unei notificări scrise 

prealabile Beneficiarului, cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile înainte de data prevăzută pentru 
denunţare. 

c. în cazul în care denunţarea unilaterală este făcută de către Beneficiar, cu obligaţia transmiterii unei notificări scrise 
prealabile Prestatorului, cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile înainte de data prevăzută pentru denunţare, 
precum şi cu obligaţia achitării către Prestator, înainte de expirarea termenului de preaviz de 15 zile, a preţului 
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contractual calculat conform art.3 pentru perioada dintre data la care denuntarea Contractului devine operanta si 
data expirarii Perioadei Contractuale. 

3) Serviciile pot fi suspendate la solicitarea expresă a  Beneficiarului pe o perioada de maxim 3 luni si doar inainte de emiterea 
urmatoarei facturi fiscale de servicii. Suspendarea Contractului la solicitarea Beneficiarului presupune sistarea furnizării de 
către Prestator a serviciilor care fac obiectul Contractului. Partile convin în mod expres că, la reluarea Contractului, se vor 
aplica preturile conform art.3 din prezentul Contract. 
 

4) Orice prevedere suplimentară referitoare la încetarea/suspendare a Contractului şi/sau orice derogare de la prezentele 
dispoziţii vor fi cuprinse, conform înţelegerii părţilor, în Anexe, parte integrantă din Contract. 

 

Art. 9. Litigii 

1) Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, 
interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 

2) Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, litigiul va fi dedus spre soluţionare instanţelor de drept comun 
competente de la sediul PRESTATORULUI. 

Art. 10. Alte clauze 

1) În interpretarea prezentului contract, următorii termeni au înţelesul de mai jos: 
a) zile lucrătoare sunt zilele între luni şi vineri inclusiv, cu excepţia sărbătorilor legale; 
b) ore lucrătoare sunt orele între 09.00 şi 17.00 din oricare zi lucrătoare; termenul de 8 ore lucrătoare poate fi 

exemplificat după cum urmează: 

 dacă o solicitare este trimisă marţi la ora 09.00, ea trebuie să fie soluţionată până cel mai târziu marţi la ora 17.00; 

 dacă o solicitare este trimisă vineri la ora 11.00, ea trebuie să fie soluţionată până cel mai târziu luni la ora 11.00. 
2) Orice comunicare între părţi este considerată valabilă dacă este efectuată în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire, prin e-mail sau prin fax, pentru fiecare parte,  la datele de contact indicate de părţi în Contract sau în Anexele la 
acesta, după caz.  

3) Orice modificare a acestor date va trebui notificată celeilalte părţi, în condiţiile de mai sus, în termen de maxim 3 zile de la 
data modificarii. În caz contrar, comunicările efectuate la coordonatele prevăzute în prezentul Contract şi în Anexe vor fi 
considerate valabile. 

4) Prezentul contract reprezintă voinţa internă a părţilor, împrejurare atestată prin semnarea lui şi a Anexelor pe fiecare pagină. 
5) Părţile recunosc, prin semnarea Contractului şi a Anexelor, că toate clauzele cuprinse în acestea au fost supuse negocierii ş i 

acceptate, în forma finală, de ambele părţi. 
6) Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legea penală, prin semnarea prezentului Contract şi a Anexelor, părţile declară, în mod 

expres, că au capacitatea necesară prevăzută de lege şi calitatea legală de a semna Contractul şi de a angaja partea pe care o 
reprezintă în prezenta colaborare. 

7) Contractul are un număr de 5 (cinci) pagini şi 1 (una) Anexă/Anexe, care fac(e) parte integrantă din Contract şi ale 
cărei/căror clauze sunt integral acceptate de părţile contractante. 

8) Contractul poate fi modificat prin acte adiţionale semnate de ambele părţi. 
9) Prezentul Contract se consideră valabil acceptat de către părţi şi dacă este transmis între acestea pe fax sau prin e-mail, semnat 

şi ştampilat de către ambele părţi. 
 
Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi 02/09/2020, şi intră în vigoare începând 
cu data de 04/09/2020. 
 
 
PRESTATOR,  BENEFICIAR, 

REALMEDIA NETWORK S.A.  MOSCU LIVIU I.I. 

Reprezentată prin: Adrian Erimescu  Reprezentată prin: Liviu Moscu 
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Anexa 1 din data 02/09/2020  

la contract de prestari servicii nr. 091833531 din data de 02/09/2020 
 

 

Nr. Serviciu Preţ lunar 

(fãrã TVA) 

Nr. 
bucăţi 

Tip 

facturare 

Data Start/Stop 

1 Pachet Basic 10 12,00 EUR 1 o data la 1 luna Activ din data de 4 Sep 2020. 

  
 

Pachet Basic 10  :  
    - Promovare anunturi simple: 10 

    - Promovare TOP Listing pe anunturile publicate:1 

    - Rapoarte Analiza de piata(ACP): 1 

    - Numar maxim de imagini pe anunturi: 10 
    - Numar maxim de rotatii de anunturi pe sloturi / luna: 1 

    - Alte servicii incluse: Numar nelimitat de anunturi pe Imoradar24.ro,Acces la Anunt verificat, Pagina agentiei: versiune simpla 
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