CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
Încheiat astăzi...............
I.
PĂRȚILE CONTRACTANTE
XXXXXXXXXXXXX, având sediul în judetul XXXXXXX, adresa: XXXXXXXXXXXXXX,
înregistrată la Registrul Comerțului Brașov, sub numărul XXXXXXX, având nr. de autorizație
XXXXXXXXXXXX prin reprezentant legal XXXXXXXX, în calitate de PRESTATOR al
seviciilor de audit
și
ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ CERCETAȘII ROMÂNIEI – FILIALA BRAȘOV ”VIRGIL
ONIȚIU”, având sediul în judetul XXXXXX, adresa: XXXXXXXXXX, cod de înregistrare
fiscală XXXXXX, reprezentată legal prin XXXXXXXXXXXX, BENEFICIAR al serviciilor, au
convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze :
II.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. a) Prestatorul se obligă să presteze serviciul de audit, pentru proiectul ”Cooperarea
interinstituțională între mediul cercetășesc neguvernamental și mediul public - între
deziderat și realitate" conform ofertei declarate câștigătoare în cadrul procedurii de achiziție
publică, ce face parte integranta din prezentul contract.
b) Beneficiarul se obligă să plătească prețul prestației.
III.
ONORARIUL CUVENIT
Art.2.
Pentru serviciile executate de prestator, beneficiarul va achita un onorariu de
XXXXXXXX lei + TVA, plătibil în două tranșe egale, în termen de 60 de zile de la prestarea
serviciului.
IV.
DURATA CONTRACTULUI
Art. 3. Contractul va fi executat pe o perioadă de XXX luni, începând de la data de
XXXXXXXXXXXX până laXXXXXXXXXXXXX. Pe perioada celor XXXXX luni, auditorul
va întocmi 2 rapoarte de audit, unul intermediar și unul final.
V.
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art.4. Denunțarea unilaterală a contractului este interzisă sub sancțiunea plății contra-valorii
onorariului prevăzut la art. 2 din prezentul contract.
În situația în care prestatorul va fi supus vreunei proceduri de sancționare de către Departamentul
de Monitorizare și Competență Profesională al CAFR, prezentul contract va fi reziliat de la data
apariției situației respective, rezilierea fiind supusă prin acordul părților prevederilor art.1538
Cod civil, respectiv prestatorul va achita beneficiarului întreg onorariul înscris în prezentul
contract.
Art.5. Prestatorul răspunde pentru respectarea confidențialității lucrărilor, iar dacă executarea nu
este posibilă din motive neimputabile, se obligă să informeze beneficiarul despre acest fapt, în
timp de 3 zile lucrătoare, în scris, cu confirmare de primire.

VI. FORȚA MAJORĂ
Art.6. Forța majoră așa cum este definită de lege, apară și exonerează partea care o invoca, în
condițiile notificării în termen de 5 zile de la apariția situației și cu avizul Camerei de Comerț și
Industrie a României.
VII. LITIGII
Art.7. Orice situații litigioase intervenite între părțile contractante, se vor soluționa pe cale
amiabilă; dacă nu va fi posibil, litigiul se va înainta spre soluționare instanței competente.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, în două exemplare originale,
din care un exemplar pentru beneficiar și un exemplar pentru prestator.

BENEFICIAR
XXXXXXXXXXXXXXX

PRESTATOR
XXXXXXXXXXXXX

Reprezentant,
XXXXXXXXXXXXXX

Reprezentant,
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