
                 CONTRACT DE SERVICII 

               Nr. _____ din __________________ 

 

      

1. PARTILE 

      

 __________________________ cu sediul social in 

________________________________________, Bucuresti, Cod Unic de Inregistrare 

____________________, reprezentata legal _____________________, în calitate de 

Beneficiar, pe de o parte,  

 

          SAU 

         __________________________ cu domiciliul in 

________________________________________, Bucuresti, 

CNP___________________________CI, seria__________nr._______________ 

____________________, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,  

      

Si 

 

FOURWOOD LAUNDRY S.R.L. cu sediul în str. Copsa Mica, nr. 40, sectorul 1, Bucuresti, 

punct de lucru, Calea Serban Voda, nr 18-20, sectorul 4, Bucuresti, tel. 0761.838.779, 

înregistrată în Registul Comerțului sub nr J40/7654/2015, cod unic de identificare 34689741, 

cont nr. ____________________________________, ING Bank, legal reprezentată prin 

______________________, administrator, denumit in continuare Prestator, pe de alta parte, 

 

2. OBIECTUL SI PRETUL CONTRACTULUI 

      

2.1. - Prestatorul se obliga ca in baza contractului incheiat cu beneficiarul sa presteze servicii 

de ________________________________ in perioada convenita si in conformitate cu 

obligatiile asumate prin prezentul contract. 

2.2. - Beneficiarul se obliga si plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea 

contractului de prestari servicii. 

2.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre 

beneficiar este:  

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

     

3. DURATA CONTRACTULUI 

      



3.1. Prezentul contract intra in vigoare incepand cu data de ________________ pentru o 

perioada de _______________ cu posibilitatea de prelungire in conditiile legii prin act 

aditional. 

 

 

 

4. DEFINITII 

      

4.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre o 

societate, in calitate de beneficiar, si un prestator de servicii, in calitate de prestator; 

b) beneficiar si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul 

contract; 

c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, in baza contractului, 

pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului; 

 

5. APLICABILITATE 

 

5.1. - Contractul de servicii intra in vigoare dupa semnarea acestuia de ambele parti . 

 

6. RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI 

 

6.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu 

profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat; 

(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele 

umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, 

fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurerii acestora 

este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract; 

6.2. - Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de 

prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului; 

6.3 Prestatorul se obliga sa detina si sa puna la dispozitia beneficiarului toate avizele, 

autorizatiile, certificarile emise de catre organismele acreditate care sa confirma certificarea 

sistemelor de management al calitatii si al mediului. 

 

 

 

7. RESPONSABILITATILE BENEFICIARULUI 

      



7.1. - Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului orice facilitati si/sau 

informatii pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului. 

7.2. - ln cazuri de urgenta, beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului efectuarea 

serviciilor ce fac obiectul prezentului contract imediat, sau cat mai repede posibil. 

     

8. MODALITATI DE PLATA 

      

8.1. - Beneficiarul are obligatia de a efectua plata ______________________ catre prestator 

in termen de _____________ zile lucratoare de la data primirii facturii fiscale prin ordin de 

plata sau cash la prestarea serviciilor, in functie de optiunea pe care o doreste. 

      

9. INCETAREA CONTRACTULUI 

      

9.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei 

tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti: 

- nu iti executa una dintre obligatiile din prezentul contract; 

- dupa prestarea serviciilor si incasarea contravalorii acestora 

 

10. FORTA MAJORA 

      

10.1 . - Forta majora este constatate de o autoritate competenta. 

10.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actoneaza. 

      

 

 

11. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 

 

11.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.  

 

12. PUBLICITATE – Beneficiarul, la solicitarea expresa a prestatorului, va fi de acord sau 

nu, ca prestatorul sa poata folosi sigla acestuia, pe website-ul www.fourwoodlaundry.ro in 

scop publicitar, prestatorul aratand potentialilor clienti astfel, portofoliul de clienti al 

acestuia. 

 

      

13. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 

      

13.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 

http://www.fourwoodlaundry.ro/


 

 

        BENEFICIAR         PRESTATOR 

                                                               FOURWOOD LAUNDRY S.R.L. 

                     

                                                                  

                          

                                            

 

 

           

 


