
 

 
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

Nr. ............./.................... 
 
 
Incheiat astazi, ................................. intre: 
 
RISCO SERVICII FINANCIARE S.R.L., persoana juridica ce functioneaza in conformitate cu legile din 
Romania, cu sediul in Bucuresti, Bdul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 5, camera 5N, 
sector 2, inmatriculata la registrul comertului cu nr. J40/12529/2014, cod unic de inregistrare 
RO33741906, cont bancar RO44INGB0000999904585503, deschis la ING Bank, reprezentata de catre 
dl. ..........................................., in calitate de Director General, denumita in continuare “Furnizor”, si 
  
............................... SRL cu sediul principal în ....., str. ...., , Jud. ....., cu codul unic de înregistrare 
RO.........., nr.de ordine în  Registrului Comertului  .........., având cont bancar IBAN RO........ deschis la 
....., reprezentată prin ......... in calitate de ........., denumita in continuare “Beneficiar”, 
 
Partile contractante au convenit de comun acord incheierea prezentului contract (denumit in cele ce 
urmeaza ”Contractul”) in urmatoarele conditii: 
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Furnizorul se angajeaza, in schimbul unui pret platit de Beneficiar, sa furnizeze serviciile de 
acces la sectiunea „Alerte Firme” care este afisata pe site-ul http://www.risco.ro la adresa web 
http://www.risco.ro/alerte-insolventa-faliment.  
1.2. Serviciul „Alerte Firme” reprezinta un serviciu prin care se efectueaza in mod automat verificari si 
se genereaza alerte atunci cand se intregistreaza modificari privind anumite categorii de informatii ale 
firmelor inregistrate de Beneficiar in contul sau. 
 

2. DURATA CONTRACTULUI 
2.1    Contractul este valabil 12 luni incepand cu data la care va fi semnat de ambele parti. Prezentul 
contract se va prelungi automat pe perioade succesive de cate 1 an daca niciuna din parti nu si-a exprimat 
intentia de incetare a contractului conform art. 9 din prezentul contract. 

 
3. PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA 

3.1. Suma de plata pentru serviciul Alerte Firme se determina conform numarului de firme 
monitorizate si a tipurilor de Alerte selectate, iar preturile pentru acest serviciu sunt stipulate in Anexa 1 la 
prezentul contract. 
3.2. Furnizorul va emite factura fiscala, in format electronic, pana in data de 5 (cinci) a fiecarei luni, 
pentru toate serviciile furnizate in luna anterioara. 
3.3. Plata facturilor se efectueaza in termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la primirea facturii 
fiscale de catre Beneficiar, in contul Furnizorului nr. RO44INGB0000999904585503, deschis la ING 
Bank. Pentru fiecare zi de intarziere, Beneficiarul datoreaza Furnizorului penalitati in valoare de 0,15% pe 
zi din suma neachitata, iar aceste penalitati vor putea depaşi valoarea totala a debitului. 
 

4. OBLIGATIILE SI INDATORIRILE FURNIZORULUI 
4.1. Furnizorul se obliga sa puna la dispozitia Beneficiarului accesul la sistemul RisCo pe baza de 
user si parola prin intermediul contului de Client.  
4.2. Serviciile furnizate in conformitate cu acest contract pot fi in totalitate sau in parte, alcatuite din 
sau sa contina sfaturi sau opinii bazate pe informatii si/sau date preluate de catre Furnizor de la terta 
partie, caz in care acuratetea datelor sau faptul ca acestea sunt complete nu poate fi verificat de catre 
Furnizor. 
4.3. Furnizorul nu poate fi raspunzator in cazul in care nu exista date oficiale privind unele persoane 
juridice sau daca in urma interogarilor efectuate pentru obtinerea rapoartelor a rezultat lipsa anumitor 
date.   
4.4. Furnizorul are dreptul de a modifica structura si/sau continutul serviciilor oferite, fara o notificare 
prealabila a Beneficiarului, in situatia in care datele necesare pentru furnizarea respectivului serviciu 
devin indisponibile sau forma, respectiv continutul serviciului este inadecvat sau nu mai indeplineste 
obiectul prezentului contract. 
4.5. Furnizorul va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura disponibilitatea serviciilor oferite 24 
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de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, pe durata prezentului contract. Partile convin ca incidental serviciile pot 
fi inaccesibile incluzand dar fara a se limita la nefunctionarea echipamentelor sau a retelelor, reparatii sau 
operatiuni de intretinere efectuate periodic, cauze aflate in afara controlului Furnizorului.    

 
5. OBLIGATIILE SI INDATORIRILE BENEFICIARULUI 

5.1. Beneficiarul are obligatia de a plati in intregime pretul serviciilor furnizate la cererea acestuia in 
conformitate cu prezentul Contract. 
5.2. Beneficiarul se obliga sa respecte Termenii si Conditiile de utilizare a site-ului www.risco.ro care 
pot fi accesate la adresa http://www.risco.ro/termeni-si-conditii-risco, 
5.3. Beneficiarul are dreptul de a utiliza informatiile si rapoartele obtinute prin intermediul serviciului 
RisCo in activitatea proprie si de a distribui cu titlu gratuit aceste informatii si rapoarte catre terte parti, dar 
numai in forma furnizata de catre serviciul RisCo.  
5.4. Beneficiarul se obliga sa NU revanda informatiile si rapoartele obtinute prin intermediul serviciului 
RisCo, atat in forma furnizata de catre sistem precum si in nicio alta forma modificata a acestora. 
5.5. Beneficiarul se obliga sa NU modifice sau sa completeze sub nicio forma, atat grafica cat si 
continutul rapoartele RisCo. Beneficiarul se obliga sa NU stearga / inlature / ascunda prin orice mijloc 
elementele de identificare RisCo, respectiv sigla RisCo si textul de fundal (watermark) „RisCo.ro”. 
 

6. LIMITAREA RASPUNDERII 
6.1. Rapoartele RisCo au caracter pur informativ si NU constituie un sfat, recomandare, oferta sau o 
invitatie de a cumpara sau a subscrie produse si/sau servicii si nici nu pot sta la baza incheierii sau 
incetarii unui contract sau a unui angajament de orice natura si nici nu reprezinta o garantie privind 
minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri asociate activitatii utilizatorului. 
6.2. Utilizarea informatiilor din rapoartele RisCo se face exclusiv pe riscul utilizatorului. RisCo 
reprezinta doar interfata electronica prin care se obtin rapoartele de la diferite institutii. Rapoartele RisCo 
au scop informativ pentru solicitantii lor si nu pot fi folosite ca documente oficiale. 
6.3. Furnizorul, precum si oricare dintre angajatii sai, nu isi asuma nici o raspundere privind: 
 - pierderi de natura economica inclusiv dar nelimitativ, pierderea de venituri, de profituri, de 
contracte, de folosinta, de oportunitate, de afacere sau a unor economii anticipate; 
 - pierderea de fond de comert, atingeri aduse dreptului la imagine sau la reputatie; 
 - pierderi sau daune speciale sau incidentale, directe sau indirecte, suferite sau realizate in 
legatura cu utilizarea site-ului www.risco.ro si a rapoartelor oferite. 
 

7. CONFIDENTIALITATE 
7.1. Partile se angajeaza una fata de cealalta sa pastreze confidentialitatea informatiilor dezvaluite in 
executarea prezentului Contract. Partile nu vor furniza si nu vor permite accesul nici unei terte parti la 
informatiile furnizate si/sau care sunt dezvaluite in vederea executarii prezentului Contract, cu exceptia 
salariatilor direct implicati in derularea acestuia. Partile se angajeaza sa ia toate masurile necesare astfel 
incat salariatii implicati in derularea prezentului Contract sa fie instiintati si sa respecte angajamentul de 
confidentialitate luat prin prezenta clauza. Prevederile acestei clauze vor subzista si in cazul incetarii 
prezentului Contract pentru o perioada de 2 (doi) ani de la data incetarii. Partile prezentului contract vor 
pastra confidentialitatea atat asupra datelor si termenilor contractuali ce apar definiti in prezentul contract 
si anexele acestuia, cat si asupra surselor de provenienta a datelor. 
7.2. Partile vor pastra confidentialitatea tuturor documentelor privind executarea contractului, 
indiferent de natura acestora si indiferent de suportul documentelor. 
7.3. Orice raspandire externa de informatii se va efectua numai cu consimtamantul scris acordat in 
prealabil de catre partea de la care provine informatia. 
7.4. In cazul in care una din Parti isi incalca obligatia de pastrare a confidentialitatii, este obligata sa 
plateasca daune-interese. Incalcarea clauzei de confidentialitate indreptateste partile la a considera 
contractul reziliat de drept, fara alta formalitate prealabila. 
 

8. FORTA MAJORA 
8.1. Partile prezentului contract nu vor fi raspunzatoare pentru neexecutarea sau executarea 
necorespunzatoare, integral sau in parte, a oricareia dintre obligatiile lor contractuale, daca executarea 
acelei obligatii va fi fost impiedicata ca urmare a producerii unui eveniment imprevizibil si inevitabil, aflat 
in afara controlului partii care invoca forta majora. Partile convin ca sunt considerate evenimente de forta 
majora, fara a se limita la acestea, evenimente ca razboiul, revolutia, embargoul, cutremurul, grav atac 
terorist, inundatia, incendiul, atacuri informatice grave ori defectiuni grave in functionarea retelei de 
internet, greva si incetarea nelegala a lucrului, emiterea de catre o autoritate competenta a unui ordin sau 
a oricarui act cu caracter obligatoriu care impiedica desfasurarea activitatii partii. 
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8.2. Atat inceputul cat si sfarsitul perioadei de forta majora, vor fi notificate de catre partea care invoca 
forta majora, celeilalte parti, in termen de 5(cinci) zile de la data aparitiei si respectiv de la data incetarii 
ei. Daca notificarea nu este facuta in acest termen si cu respectarea condiitiilor din acest paragraf, partea 
care invoca Forta majora nu va beneficia de efectele ei. Partea care invoca Forta Majora se obliga sa ia 
toate masurile necesare in vederea limitarii consecintelor ei. 
8.3. In situatia in care cazul de forta majora dureaza mai mult de 30 (treizeci) de zile, Partile vor hotari 
de comun acord continuarea sau incetarea Contractului. 

 
9. TERMINAREA CONTRACTULUI 

9.1. Oricare din parti poate denunta prezentul Contract printr-o notificare scrisa transmisa catre 
cealalta parte. In acest caz incetarea va produce efecte dupa trecerea unui termen de 15 zile 
calendaristice de la primire. 
9.2. Oricare dintre parti poate rezilia de plin drept prezentul contract, fara a mai fi necesara nicio 
procedura judiciara sau extrajudiciara, fara interventia vreunei instante, cu efect imediat, printr-o notificare 
formala expediata partii in culpa, in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre cealalta parte. 
9.3. Prezentul Contract inceteaza de plin drept, fara parcurgerea vreunei proceduri prealabile si fara 
interventia vreunei instante judecatoresti sau arbitrale, in urmatoarele cazuri: 

- la expirarea termenului pentru care a fost incheiat, in cazul in care nu opereaza prelungirea; 
- prin acordul expres si formulat in scris al Partilor; 
- prin denuntare unilaterala in conditiile art.9.1; 
- in urma unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile care face imposibila realizarea 

obiectului Contractului; 
- una dintre Parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul Contract, fara 

acordul expres al celeilalte Parti; 
- in caz de forta majora, in conditiile art.8. 

 
 

10. NOTIFICARI 
10.1.  Orice comunicare, notificare sau avizare adresata de una dintre parti catre cealalta este valabil 
indeplinita daca va fi transmisa prin cel putin una dintre urmatoarele modalitati (i) personal, (ii) prin fax, 
(iii) prin curier, (iv) prin posta electronica e-mail sau (v) prin posta cu confirmare de primire, la 
urmatoarele adrese: 

- Pentru Beneficiar:  
La ..................................... 
Adresa : .................... 
Fax: .......................... 
In atentia: ...................................... 
La adresa de e-mail: .................................. 
 
 Pentru Furnizor: 
La adresa postala: Bucuresti, Bdul Pierre de Coubertin 3-5, etaj 4, sector 2, cu mentiunea in 
atentia domnului Director General; 
La numarul de fax: 021 209 53 94, cu mentiunea in atentia domnului Director General; 
La adresele de e-mail: office@risco.ro;  
 
In cazul in care comunicarea, notificarea sau avizarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa 

prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data 
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 

Dacă comunicarea, notificarea sau avizarea se trimite prin fax se va considera primită  în prima zi 
lucrătoare după cea în care a fost trimisă cu confirmare de trimitere la numere mentionate mai sus. 

Daca comunicarea este livrata personal se considera primita in momentul livrarii; daca 
comunicarea se trimite prin e-mail se considera primita in aceeasi zi, daca a fost trimisa in zilele 
lucratoare, in intervalul 09:00 – 18:00 sau in ziua lucratoare imediat urmatoare daca a fost trimisa in afara 
acestui interval.  

Comunicarile, notificarile sau avizarile verbale se pot lua in considerare de catre parti, dar trebuie 
confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente. 
10.2   Partea care isi modifica adresa si/sau numarul de fax si/sau adresa de e-mail indicate pentru 
comunicari, notificari sau avizari va anunta imediat cealalta parte. 

 
 

11. CESIUNEA CONTRACTULUI 
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11.1. Niciuna dintre Parti nu poate sa transfere, total sau partial, obligatiile si/sau drepturile asumate 
prin prezentul Contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al celeilalte Parti. Cesiunea nu va 
exonera partea cedenta de nicio responsabilitate sau obligatie asumata prin prezentul Contract.  

 
 

12. GENERAL 
12.1. Acest Contract va fi guvernat de legile din Romania, iar partile consimt si sustin jurisdictia 
instantelor judecatoresti din Bucuresti in toate privintele cu privire la Contract. 
12.2. Orice modificari sau adaugiri aduse prezentului Contract vor necesita acordul scris al ambelor 
Parti. 
12.3. In cazul in care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine ilegala, este 
invalidata sau nu poate fi pusa in executare, in conformitate cu legea aplicabila, legalitatea, valabilitatea 
si posibilitatea de punere in executare a celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu vor fi afectate sau 
prejudiciate de aceasta. 
12.4. Partile declara si garanteaza una fata de cealalta ca potrivit prevederilor statutare ale fiecarei 
parti au deplina capacitate si autoritate de a incheia si executa acest contract, si ca persoanele care 
semneaza acest contract au deplina imputernicire si autoritate sa angajeze partile. 
12.5. Prezentul contract contine totalitatea intelegerilor intervenite intre parti cu privire la obiectul 
prezentului contract si inlocuieste toate si orice intelegeri anterioare, scrise sau verbale, referitoare la 
obiectul prezentului contract sau in legatura cu acesta. 
12.6. Orice litigiu referitor la interpretarea si executarea prezentului contract va fi solutionat pe cale 
amiabila. In cazul in care nu s-a ajuns la un acord, competenta de solutionare va apartine instantei 
competente din Municipiul Bucuresti. 
12.7. Partile semnatare ale prezentului contract declara ca au înţeles şi acceptă în mod expres 
conţinutul prezentului contract si nu se afla în eroare de fapt sau de drept cu privire la niciuna dintre 
clauzele contractului. 
 
Prezentul contract a fost incheiat astazi, ................................ data semnarii lui, intr-un numar de 2 (doua) 
exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta. 
 
 
Furnizor 
 

Beneficiar 

Nume: 
Semnatura   
 

Nume: ...................................... 
Semnatura 
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Anexa 1  
 

PRETURI SERVICII DE FURNIZARE RAPOARTE RisCo 
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII NR. ......./............ 

 
Partile au cazut de acord sa semneze prezenta anexa la Contract: 
 
 
1. Preturi serviciul Alerte Firme 
Preturile serviciului Alerte Insolventa si Faliment sunt lunare si sunt exprimate in RON:  

      Numar Firme inregistrate in sistem 

Tip Alerta Frecventa 1 - 50 51 - 200 201 - 500 501 - 1000 1001 - 3000 3000 - 
5000 

5001 - 
10000 

peste 
10001 

            

Insolventa Zilnic 0 0 0 0 49 99 149 199 

Buletine Insolventa Zilnic 0 0 0 0 49 99 149 199 

            
TVA la Incasare Saptamanal 0 9 19 29 49 99 149 199 

Inactiv Fiscal Lunar 9 19 29 49 99 149 199 249 

Status TVA Lunar 9 19 29 49 99 149 199 249 

            
Stare Firme Lunar 0 9 19 29 49 99 149 199 

Modificare Recom Lunar 0 9 19 29 49 99 149 199 

            
CIP* Saptamanal 19 19 29 49 99 149 199 249 

 
La tarifele mentionate se adauga TVA. 
 
Prezenta Anexa face parte integranta din Contract si a fost semnata astazi ............................., in 2 (doua) 
exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 
 
 
Furnizor 
 

Beneficiar 

Nume: 
Semnatura   
 

Nume: ...................................... 
Semnatura 
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