
                                                              

 

Nr.........din................... 
 
1. PARTENERII  CONTRACTULUI 

 
Încheiat ^ntre:  
  S.C.  INFOSTAR  COMPROD  SRL ,  cu  sediul ^n  Pite`ti, str. Smardan, nr. 43, tel./fax : 

0248/250837 / 0248/253734, cod unic de ^nregistrare 8282810, atribut fiscal RO, num[r de ordine ^n 
registrul comer\ului  J03/228/1996, conturi: RO37INGB0000999903040710 – ING Bank - ^n calitate de 
Furnizor, reprezentat de Dl. Director LUTZ EMIL  

`i 
………………………………………………………, cu sediul ^n…………………..…………………… ,  

tel……………..…, fax………………., cod de ^nregistrare ^n scopuri de T.V.A. ......................., nr.reg.com 
.........................., cont bancar ….…………………….. deschis la banca : …………………..……., ^n calitate de 
CLIENT, reprezentat de ……….…….... ………………………………………………………………………….. 

 
  2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

Obiectul  prezentului  contract  îl  constituie  vânzarea  de  produse  informatice proprii licen\iate `i 
anume ..........................................................................................................................................................  
precum `i prestarea de servicii asociate etapei de asisten\a tehnic[ ini\ial[ (instruire personal, asisten\[ 
tehnic[ la solicitarea clientului, preluare date dintr-o aplica\ie informatic[ anterioar[, `. a.)  

 

 3. OBLIGATIILE FURNIZORULUI 
 

3.1. S[ instaleze produsul program pe calculatoarele clientului, probând în fa\a acestuia buna 
func\ionare. 

3.2. S[  furnizeze  manualele  de  utilizare  ale  modulelor – program  instalate. 
3.3. S[  asigure asisten\[  tehnic[  iniţial[  de  instalare  `i implementare. 
Asisten\a tehnic[ ini\ial[ va fi gratuit[ pentru o perioad[ care nu va dep[`i ........ ore, la sediul  S.C. 

INFOSTAR  COMPROD  S.R.L. PITE~TI.  
Depl[s[rile  la  sediul  clientului  sau asisten\a tehnic[ ini\ial[ cu durata mai mare dec[t asisten\a 

ini\ial[ gratuit[,  se  vor  factura distinct.  
  IMPORTANT: I. Prin prezentul contract, clientul se oblig[ ca, ^n situa\ia ^n care pe parcursul 

implement[rii renun\[ s[ finalizeze achizi\ia, s[ achite integral contravaloarea ^ntregii asisten\e tehnice 
oferite `i contravaloarea deplas[rilor la sediul clientului, inclusiv componenta din asisten\a ini\ial[ oferit[ 
ca `i gratuit[  ^n cazul finaliz[rii achizi\iei (termenul de achitare va fi de 30 zile de la data finaliz[rii 
presta\iei, iar asisten\ele tehnice  vor fi consemnate ^n Procese Verbale de interven\ie). 

             II. Dup[ evaluarea conformit[\ii aplica\iei informatice cu cerin\ele sale, clientul poate 
solicita construc\ii suplimentare asociate programelor achizi\ionate. Acestea construc\ii vor fi evaluate de 
c[tre furnizor (c/v cerin\e suplimentare `i durata realiz[rii acestora) `i vor face obiectul unui contract de 
furnizare independent de prezentul contract.     
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3.4. Clauze de confiden\ialitate `i  integritate:  @n  timpul  instruirii  se  vor  lua  toate  m[surile 

pentru   asigurarea    integrit[\ii   datelor    clientului.   Se   va   respecta   ^n   totalitate confiden\ialitatea 
datelor clientului, f[r[  a  efectua  copii  ale  datelor  acestuia pe suport extern care s[ p[r[seasc[ incinta  
acestuia. 

3.5. Asistenţa  tehnic[  postinstalare va fi realizat[ gratuit  telefonic sau prin Internet în primele 
 6 luni de utilizare, dac[ durata acestor deserviri nu va depa`i 2ore/6 luni. 

3.6.a) În absenţa unui CONTRACT DE  MENTENAN|{ SOFTWARE (ASISTEN|{ 
TEHNIC{, IMPLEMENTARE VERSIUNI ULTERIOARE, ADAPTĂRI, DEZVOLTĂRI ŞI 
SERVICE), pentru asistenţa tehnică postinstalare  se percepe  un tarif de: 100 LEI +TVA /or[/agent-
service , iar preţul actualizării la noile versiuni ale programelor va depinde de amploarea modificarilor, 
fără a depăşi 45% din valoarea iniţială de achiziţie.  

b) Tariful   asociat  deplas[rilor   la  sediul  clientului  va   fi   de : 2  lei  +  T.V.A. /km parcurs.  
            c) În  cazul   perfectării   unui   CONTRACT   DE  MENTENANŢĂ  între  furnizor  şi  

 client, tarifele  urmează  să  fie  stabilite  în   funcţie  de  numărul  de calculatoare / persoane  deservite,  
de  numărul  de  ore  medii  de   asistenţă,  de  deplasarea  sau  nu  la   client,  de  numărul   deplasărilor,  
de complexitatea asistenţei (determinată de situaţia concretă a clientului). 

     3.7. GARANŢIE : Pentru vicii de proiectare se asigură o garanţie de 1 an de la data livrării, la 
sediul furnizorului sau prin Internet. 

     3.8. S[ respecte Criteriile minimale privind programele informatice utilizate ^n activitatea 
financiar[ `i contabil[, a`a cum sunt ele detaliate ^n cadrul pct. G din Anexa 1 la OMEF nr. 3512/2008 
privind documentele financiar-contabile. 

 

        4. OBLIGA|IILE   CLIENTULUI 
 

4.1. Plata programelor instalate se va face cu numerar, CEC sau OP astfel:  
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 

 
4.2. Programele  instalate  sunt   proprietatea   exclusiv[   a   S.C. INFOSTAR COMPROD 

 S.R.L. PITESTI,  conform   LICENŢEI  OFICIULUI  ROMÂN   PENTRU   DREPTURILE   DE 
 AUTOR  (O.R.D.A.).   Orice  tentativ[   de  multiplicare  sau  alte  intervenţii  neautorizate intr[  
sub inciden\a   Legii  dreptului  de  autor. 

 
4.3. Client va sesiza operativ furnizorul pentru orice  probleme care ar afecta buna 

funcţionare a programelor instalate `i corectitudinea datelor înregistrate. 
 
4.4. S[  asigure  prezen\a  personalului  ce  urmeaz[  a  fi  instruit.  
 

 5. CLAUZE   CONTRACTUALE 
 

5.1 Clauzele prezentului contract pot fi îmbun[t[\ite sau modificate, completate, înlocuite 
sau abrogate , dup[ caz, prin acte adi\ionale, cu acordul ambelor p[r\i contractante,  potrivit legii. 

 
5.2.Litigiile dintre p[r\i vor fi solu\ionate pe cale amiabil[, iar în cazul unor rezultate 

contradictorii, de c[tre organele competente,  potrivit legii. 
 
5.3.P[r\ile  convin  de  comun  acord  ^ncheierea  contractului. 
 
PREZENTUL  CONTRACT  S-A  ÎNCHEIAT  ASTĂZI………………………………….. 
ÎN DOUĂ EXEMPLARE, FIECĂREI PĂRŢI REVENINDU-I CÂTE UN EXEMPLAR. 
 

 FURNIZOR,                                           CLIENT,       
 DIRECTOR  GENERAL: Ing. Lutz Emil                 DIRECTOR..................................... 
                     L.S.                                                L.S.  
 


