
 

 

 

 CONTRACT DE COLABORARE   

Situație premisă:  

Prestatorul deține dreptul de proprietate asupra unei platforme online prin intermediul căreia poate transmite mesaje 

SMS către posesorii de autoturisme, mesaje în cuprinsul cărora posesorii de autoturisme vor fi primi următoarele informații: data 

la care expiră ITP-ul, stația unde au făcut ITP-ul, nr. telefon contact statie ITP. 

Obiectul contractului  

Prestarea de către prestator în favoarea beneficiarului a serviciului constând în transmiterea a 2 mesaje SMS de către 

prestator către clientul/clienții beneficiarului. Mesajele vor fi transmise după cum urmează: primul mesaj se va transmite cu 10 

zile înainte de data expirării ITP-ului, al doilea mesaj va fi transmis cu 2 zile înainte de data expirării ITP-ului. 

Mesajul SMS va conține următoarele informații: data expirării ITP-ului, documentele necesare reînnoirii ITP-ului și nr 

telefon stație ITP unde a fost efectuat ultimul ITP. Mesajul va fi transmis exclusiv pe baza datelor încărcate de către beneficiar pe 

platforma online deținută de prestator. 

Modalitatea de colaborare:  

Prestatorul pune la dispoziția beneficiarului un user și o parolă, prin intermediul cărora beneficiarul poate utiliza 

platforma EasyTp.ro online proprietatea prestatorului. 

La sfârșitul fiecărei zile, sau în ziua imediat următoare, beneficiarul va introduce în platforma online datele necesare 

transmiterii de către prestator a mesajului SMS, respectiv nr. Autoturism, data expirarii ITP-ului, nr. Telefon client. 

 

Prețul și modalitatea de plată: 

Beneficiarul va plăti prestatorului suma de 250 lei pentru fiecare an calendaristic, reprezentand abonament, din 

momentul inregistrarii pe platforma Easytp.ro.  

Beneficiarul va plăti prestatorului suma de 0,80 bani pentru fiecare autoturism al clientului beneficiarului al căror date 

au fost încărcate pe platforma online.  

Până în data de 5 ale lunii pentru luna anterioară prestatorul va emite beneficiarului o factură cuprinzând suma pe care 

beneficiarul o datorează prestatorului. Factura va fi transmisă în oricare dintre modalitățile care permit confirmarea primirii ei de 

către beneficiar (mail, poștă, predare personală, fax). Dacă factura va fi transmisă prin mail beneficiarul are obligația ca în termen 

de maxim 3 zile de la data emiterii acesteia să transmită prestatorului un email de confirmare a primirii facturii. Dacă beneficiarul 

nu va transmite emailul de confirmare, prestatorul va suspenda dreptul beneficiarului de a utiliza platforma online. 

Plata prețului se va face în termen de 10 zile de la data emiterii facturii. 

În caz de neplată a prețului, beneficiarul datorează penalități de 1% pe zi de întârziere care se calculează la debitul 

restant. Cuantumul penalităților poate depăși nelimitat cuantumul debitului. Orice plată se va imputa asupra debitului şi apoi 

asupra capitalului. 

Durata contractului 

Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 1 an de zile. Dacă nici una dintre părţi nu denunță contractul cu 30 de 

zile înainte de data expirării, contractul se prelungește automat pentru o perioadă de încă un an de zile. Sunt permise prelungiri 

succesive. 

Părţile pot renegocia prețul contractului după trecerea unei perioade de 1 an de zile. 

Dacă părțile nu renegociază prețul contractului, după 1 an de zile, pentru următoarea perioadă contractuală de 1 an 

prețul se va indexa cu indicele de inflație comunicat de INS. 

Drepturi şi obligații 



 

 

 

Prestatorul are următoarele drepturi și obligații: 

Va pune la dispoziția beneficiarului un user și o parolă, prin intermediul cărora beneficiarul poate accesa platforma 

prestatorului. Utilizarea platformei se face strict pentru introducerea şi corectarea datelor clienților beneficiarului în vederea 

transmiterii de către prestator a mesajului SMS. 

Prestatorul acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de beneficiar, în condițiile Legii 365/2002 privind 

comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele beneficiarului. Prestatorul nu își 

asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul 

beneficiarului, și care nu se datorează culpei prestatorului. În cazul în care prestatorul primește o notificare de la o autoritate 

oficială cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către beneficiar, își rezervă dreptul de a suspenda 

contul de utilizator sau de a bloca accesul la acesta. 

Are dreptul să încaseze contravaloarea facturilor emise. 

Are dreptul de a suspenda posibilitatea beneficiarului de a utiliza platforma online, în ipoteza în care beneficiarul nu 

achită contravaloarea facturilor restante. După achitarea facturilor restante va putea să reacorde dreptul beneficiarului de a utiliza 

platforma sau va putea rezilia unilateral contractul, fără nici o notificare prealabilă. 

 

Beneficiarul are următoarele drepturi și obligații: 

Va introduce pe platformă datele necesare transmiterii mesajului SMS, respectiv: număr autoturism, număr telefon 

posesor/utilizator autoturism, data expirării ITP-ului. 

Introducerea datelor se va face la sfârșitul fiecărei zile pentru ziua în curs, sau cel târziu în ziua lucrătoare imediat 

următoare. Datele pot fi introduse și pe parcursul unei zile, funcție de timpii disponibili ai beneficiarului. 

Are obligația ca în ipoteza în care realizează că a introdus greșit datele clientului, în termen de 24 ore de la data 

introducerii datelor, să facă eventuale corecții. Eventuale corecții ale datelor introduse, după termenul de 24 ore nu vor mai putea 

fi făcute. 

Beneficiarul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent in contul său sau pentru orice încălcare a legii sau 

a drepturilor unei terțe persoane. 

Beneficiarul se obligă să folosească serviciile puse la dispoziție de prestator în deplină legalitate și cunoscând 

dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară. 

Se obligă să respecte în totalitate prevederile legale privind drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal 

în ceea ce privește datele introduse în platforma online. 

Va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în 

acest domeniu, iar prestatorul nu poate fi făcut responsabil pentru nici un fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor 

persoane. 

Înțelege și este de acord cu Termenii si Condițiile portalului EasyTp.ro. 

Are obligația de a achita prețul contratului conform clauzelor stipulate în prezentul contract. Reprezentantul 

beneficiarului care semnează prezentul contract garantează îndeplinirea de către beneficiar a tuturor obligațiilor asumate prin 

prezentul contract și plata oricăror sume, daune interese sau penalități datorate prestatorului ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor 

contractuale de către beneficiar, sens în care se obligă în solidar cu beneficiarul, renunțând la beneficiul de discuțiune și 

diviziune. Obligația de garantare se întinde pe toată durata contractului. Garantarea obligațiilor nu se face în considerarea calității 

de reprezentant legal a beneficiarului. 

 



 

 

 

Răspunderea contractuală 

Beneficiarul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru modalitatea și scopul în care 

utilizează serviciile puse la dispoziție de prestator precum și modalitatea în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la 

contul beneficiarului și comportamentul acestora. 

Beneficiarul garantează informația pe care o furnizează către platforma online și este singurul responsabil cu privire la 

prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateței informațiilor sau a actualizării lor. 

Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care beneficiarul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la 

dispoziție în scopuri ilegale, imorale sau contrare condițiilor și politicilor pretatorului. 

Beneficiarul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi prestatorul pentru orice pagubă, costuri sau 

limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document beneficiarul 

înțelege și acceptă faptul că prestatorul va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere 

motivată de la o instituție publică autorizată. 

Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor, prestatorul nu poate 

garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. 

Prestatorul nu își asumă răspunderea, în nici o situație, pentru nici o daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nici o 

lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, 

întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei 

regularității informațiilor și serviciilor furnizate de platforma online. 

Prestatorul nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de 

platforma online. 

 

Încetarea contractului 

Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:  

Părţile convin de comun acord încetarea contractului;  

Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părţi;  

Decizia unilaterală a prestatorului, transmisă în scris beneficiarului. Recepția notificării de încetare trebuie sa aibă loc 

cu 5 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării. 

Beneficiarul nu poate denunța unilateral contractul pe perioada de derulare a acestuia 

În caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile 

vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.  

În caz de neplată a facturilor în condițiile stipulate în contract. Întotdeauna opțiunea între denunțarea contractului și 

continuarea acestuia aparține prestatorului. 

Exonerarea de răspundere 

Prestatorul nu va răspunde pentru nici un prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din 

obligațiile ce sunt în sarcina beneficiarului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina 

prestatorului. 

Confidențialitate 

Beneficiarul nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al prestatorului:  

De a face cunoscută orice informație din prezentul contract unei terțe părţi, în afara acelor persoane implicate în 

derularea și executarea contractului;  



 

 

 

De a utiliza orice informație la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și 

executa obligațiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale. 

Să aducă acuzații publice sub orice formă față de prestator, obiectul contractului, persoanelor afiliate părţilor sau 

oricare alți parteneri declarați sau despre care a luat la cunoștință de la momentul negocierii și până la încetarea contractului.  

Restricția prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost 

primită în executarea prezentului contract, informația era accesibilă publicului, partea în cauză a fost obligată în conformitate cu 

dispozițiile legale să dezvăluie informațiile respective.  

Încălcarea oricărora dintre obligațiile prevăzute la prezentul capitol duce la încetarea imediata de drept a contractului, 

fără somație sau trecerea vreunui termen și fără intervenția instanțelor de judecată. Persoana vinovată nu poate solicita nici o 

daună de la partea care a invocat încetarea contractului în condițiile prezentului paragraf. Persoana care se face vinovată va plăti 

cocontractantului daune al căror cuantum urmează să fie stabilit ulterior. 

Forța majoră 

Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin 

prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, 

apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. 

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 zile de la 

apariție. 

Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în 

maximum 15 zile calendaristice de la încetare. 

Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea 

contractului pe viitor. În acest caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au 

îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată. 

 

Legea guvernantă 

Drepturile și obligațiile părţilor impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce 

vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. 

Orice litigiu care are ca obiect acest contract va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă 

nu este posibilă litigiul este de competența instanței de la sediul prestatorului  

Dispoziții finale 

Orice comunicări între părți se vor face la adresele și datele de contact indicate în prezentul contract. Orie modificare a 

adreselor și datelor de contact trebuie notificată celeilalte părți în termen de 5 zile de la data intervenirii, sub sancțiunea neluării 

în considerare a noilor date. 

Părţile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea 

contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea. 

Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părţilor prin încheierea unui act adițional la prezentul contract. 

 


