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CONTRACT DE CONSULTANTA

pentru accesarea masurii:
.....................

Incheiat intre:
SC ..................... SRL
si
SC ..................... SRL

_____________________________________________________________________
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CONTRACT DE CONSULTANTA
nr. ..................... din ....../....../............

1. Partile contractante
Denumire

SC ..................... SRL

SC ..................... SRL

Adresa

Functie

.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

Denumita

Prestator

Beneficiar

CUI
Nr Reg Com
Telefon
Email
Reprezentant

2. Obiectul si durata contractului
2.1 Obiectul prezentului contract este asigurarea de catre Prestator a serviciilor de consultanta
pentru elaborarea, completarea, depunerea si implementarea proiectului pentru accesarea
programului „.....................”. Proiectul va contine cererea de finantare, planul de
afaceri si toate anexele aferente din cadrul programului ..................... finantat prin

......................
2.2 Prestarea de servicii, altele decât cele menţionate la 2.1., se va face ca urmare a
solicitărilor Beneficiarului, în baza unor acte adiţionale la prezentul contract. In aceste
situaţii, tarifele vor fi stabilite prin negociere între părţile contractante.
2.3 Întocmirea documentaţiilor de către Prestator se va face cu respectarea specificaţiilor puse
la dispoziţie pentru informarea publică de către ....................., inclusiv anexe, postate
pe site-ul oficial al acesteia: www.......................ro.
2.4 Contractul este valabil pana la data finalizarii implementarii proiectului care face obiectul
acestui contract, respectiv pana la depunerea ultimei cererei de plata de catre Beneficiar la

......................
3. Proprietatea lucrărilor
3.1 Proiectul dezvoltat de Prestator intră de drept în proprietatea Beneficiarului în baza
prezentului contract, fără a fi necesară nici o altă formalitate.
4. Preţ, modalitate de plată şi penalităţi
4.1 Valoarea totală a contractului este de ..................... (TVA 0).
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4.2 Platile vor fi esalonate dupa cum urmeaza:
4.2.1

Beneficiarul va achita Prestatorului un avans de ..................... la data
semnarii prezentului contract.

4.2.2

Diferenta de ..................... se va achita astfel: ......................

4.3 Plata se face pe bază de factură în care Prestatorul va menționa numărul și data
prezentului contract. Plata se face în lei, la cursul oficial EURO/LEU comunicat de Banca
Naţională a României, valabil pentru ziua facturării.
4.4 Plata se efectuează prin ordin de plată în contul Prestatorului.
4.5 Neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu întârziere a oricăreia dintre obligaţiile
asumate sau decurgand din prezentul contract de catre oricare dintre părţi, obligă partea
aflata in culpă să plătească celeilalte părţi penalităţi sau, după caz, dobânzi de 0,1% per
zi, calculate la valoarea obligaţiei neexecutată, executată necorespunzător sau cu
întârziere, până la data executării corespunzatoare a acesteia ori, după caz, până la data la
care creditorul respectivei obligaţii renunţă la dreptul său de a cere executarea acesteia în
natură.Valoarea penalităţilor ori, după caz, valoarea dobânzilor, nu poate depăşi valoarea
tarifului fix aferent prezentului contract.
4.6 Părţile îşi vor comunica în termen de 3 zile lucrătoare orice modificare a numărului de
cont sau a altor elemente care ar putea influenţa efectuarea plăţii.
5. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
5.1 Beneficiarul are dreptul să fie informat corect și în detaliu asupra:
5.1.1

Rezultatului evaluării Prestatorului, premergătoare semnării contractului, cu
privire la eligibilitatea investiției și a capacității Beneficiarului de a implementa
proiectul, în raport cu Schema publicata;

5.1.2

Condiţiilor/criteriilor de eligibilitate, de selecție de finanţare impuse de legislația
specifică măsurii/sub-măsurii vizate de proiectul care face obiectul prezentului
contract;

5.1.3

Schemei masurii, disponibila pe site-ul internet al ....................., inclusiv
anexe, postate pe site-ul oficial al acesteia: www.......................ro., despre
etapele depunerii proiectului şi orice alte informaţii care necesită a fi cunoscute
de către acesta, inclusiv condiţiile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor,
informaţii pe care Beneficiarul se obligă să şi le însuşească.

5.2 Beneficiarul are dreptul să fie informat asupra stadiului lucrărilor și să îi fie predate de
către Prestator în termen util depunerii proiectului, până la expirarea termenului limită
prevăzut pentru sesiunea vizată.
5.3 Beneficiarul se obligă să răspundă imediat cererilor formulate de Prestator în vederea
clarificării şi/sau completării informaţiilor existente şi să participe la întâlniri de lucru în
vederea pre-recepţionării documentaţiilor aferente Proiectului de finanţare. Nerespectarea
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acestor obligaţii de către Beneficiar va duce la prelungirea automată a termenului în care
Prestatorul trebuie să-şi îndeplinească propria obligaţie.
5.4 Beneficiarul este direct răspunzător pentru corectitudinea şi completitudinea
documentelor, datelor şi informaţiilor puse la dispoziţia Prestatorului.
5.5 Beneficiarul se obligă să achite prețul contractului, în cuantumul, condiţiile şi termenele
stabilite prin prezentul contract.
5.6 Beneficiarul este răspunzător în faţa autorităţii contractante pentru implementarea
Proiectului.
5.7 Beneficiarul este raspunzator pentru plata oricăror taxe și obţinerea oricărui tip de licenţă,
aviz, acord sau autorizaţie de funcţionare emise de autorităţi, necesare atât depunerii
Proiectului, declarării conformităţii şi eligibilităţii acestuia, cât şi implementării ulterioare
a acestuia.
5.8 Beneficiarul este responsabil cu desemnarea reprezentantului care să-l reprezinte în relaţia
cu Prestatorul și cu autoritatea contractanta pe durata implementării proiectului şi încă

..................... ani de la finalizarea implementării

acestuia.

5.9 Beneficiarul se obligă să informeze Prestatorul, în maximum 2 zile, cu privire la orice
adresă, înştiinţare pe care o primeşte de la autoritatea contractanta aferenta programului
menţionat la art. 2.1. cu privire la dosarul de finanţare;
5.10 Beneficiarul se obligă să suporte toate taxele necesare şi utile pe care Prestatorul le
achită exclusiv pentru efectuarea şi depunerea dosarului de finanţare, pe baza
documentelor justificative care vor fi prezentate de acesta, si care nu fac parte din pretul
cuvenit la art. 4.1;
5.11 Beneficiarul se obligă să nu ascundă, cu bună-ştiinţă, informaţii în legătura cu care
Prestatorul i-a comunicat în scris care ar putea afecta eligibilitatea dosarului de finanţare;
5.12 Beneficiarul va ridica eventualele obiecţii cu privire la datele tehnico-financiare
prevăzute în dosarul de finanţare în cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă. În
situaţia în care nu se procedează la realizarea acestor obiecţiuni, datele respective sunt
considerate conforme cu prevederile prezentului contract;
6. Drepturile şi obligaţiile prestatorului
6.1 Prestatorul are dreptul și obligația să realizeze prefezabilitatea proiectului, din punct de
vedere al eligibilității și a șanselor ca acesta să fie eligibil pentru finanțare și să informeze
Beneficiarul.
6.2 Prestatorul are dreptul și obliația să procedeze la o analiză eficientă și să-i comunice
Beneficiarului cu onestitate opinia profesională asupra tipului de proiect propus de
Beneficiar, cât și asupra condițiilor reale de realizare a acestuia.
6.3 Prestatorul are dreptul să primească de la Beneficiar toate datele, informaţiile şi
documentele necesare îndeplinirii obligaţiilor asumate de acesta.
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6.4 Prestatorul are dreptul să primească prețul convenit prin prezentul contract, la termenele
stabilite.
6.5 Prestatorul nu este răspunzător pentru orice depăşire a termenului de depunere a
Proiectului datorată punerii cu întârziere la dispoziţia sa a documentelor solicitate
Beneficiarului.
6.6 Prestatorul se obligă să informeze Beneficiarul despre condiţiile de finanţare, despre
etapele depunerii proiectului şi orice alte informaţii necesar a fi cunoscute de către acesta,
inclusiv condiţiile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, asupra cărora

..................... asigură informarea publică prin intermediul Schemei, informaţii pe
care Beneficiarul se obligă să şi le însuşească.
6.7 Prestatorul se obligă a asigure asistența pentru pregatirea și depunerea în termen a
contestației la o eventuala decizie de respingere a proiectului;
6.8 Prestatorul se obligă să asigure asistenţă la depunerea on-line sau pe suport de hârtie,
după caz, a Proiectului și a tuturor documentelor menționate în Schema la

......................
6.9 Prestatorul se obligă să asigure consultanța pentru redactarea răspunsurilor la solicitările
de informaţii suplimentare formulate de ......................
6.10 Prestatorul se obligă să asigure asistență de specialitate la depunerea cererilor de
plata/rambursare, având o obligaţie de diligenţă faţă de Beneficiar, folosind toate
mijloacele necesare pentru atingerea rezultatului promis.
6.11 Prestatorul se obligă să întocmească documentaţiile prevăzute de prezentul contract la
un standard de performanță ridicat şi eficienţă maximă, în conformitate cu cerinţele
legislaţiei în vigoare, menționată de ..................... în Schema.
7. Clauza penală
7.1 În cazul în care Beneficiarul nu efectuează plata în termenele contractuale, prezentul
contract devine titlu executoriu in vederea recuperării preţului cuvenit si neincasat, dupa o
notificare prealabila de 15 zile calendaristice făcuta de catre Prestator Beneficiarului prin
scrisoare recomandata cu confirmare de primire, termenul decurgand de la data primirii
respectiv a refuzului de a o primi.
7.2 Beneficiarul are dreptul la daune-interese potrivit prevederilor Codului Civil, pentru
repararea integrală a prejudiciului pe care Prestatorul l-a cauzat și care este consecința
directă și necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a obligației.
8. Confidenţialitatea
8.1 Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe
care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract. Nerespectarea
obligaţiei de a păstra confidenţialitatea se sancţionează cu o valoare egală cu 50% din
valoarea prezentului contract, pe care partea în culpă trebuie să o plătească celeilalte părți.
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9. Forţa majoră
9.1 Prin ”forța majoră” se înțeleg toate evenimentele și/sau împrejurările externe
independente de voința părții care invocă forța majoră, cu caracter excepțional,absolut
invincibile, absolut imprevizibile și de neînlaturat, și care, survenind după încheierea
contractului, împiedică sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor izvorând din
acest contract. Nu constituie o situație de forță majoră situația economico-financiară a
vreuneia dintre părțile implicate în derularea contractului, care împiedică respectiva parte
contractantă să își respecte obligațiile asumate prin prezentul contract.
9.2 Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie, total sau parţial, executarea
contractului de către oricare din părţile contractante, atunci partea contractantă astfel
afectată va fi exonerată de îndeplinirea obligaţiilor sale, dar numai în măsura şi pentru
perioada în care aceasta îndeplinire este împiedicată sau întârziată de forţa majoră.
9.3 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii, cu cerinţa
notificării scrise prealabile în termen de 3 zile de la apariţia cazului de forţă majoră şi în
baza certificatului/avizului care atestă acest fapt, eliberat de Camera de Comerţ şi
Industrie a României. Încetarea cazului de forţă majoră va fi notificată în scris în termen
de cel mult 3 zile de la data încetării.
10. Încetarea contractului
10.1 Prezentul contract încetează de plin drept fără a mai fi necesară intervenţia unei
instanţe judecătoreşti în următoarele situaţii:
10.1.1 la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
10.1.2 prin acordul părților;
10.1.3 in situatia in care proiectul care face obiectul acestui contract este declarat
neeligibil/este respins la finantare, chiar si dupa solutionarea eventualei
contestatii, situatie in care Beneficiarul nu mai are nici o obligatie financiara fata
de Prestator.
10.1.4 una dintre parti este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost
declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării
prezentului contract;
10.1.5 una dintre parti îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată,
printr-o notificare scrisă, de către cealalta parte, ca o nouă nerespectare a acestora
va duce la rezoluţiunea prezentului contract;
10.1.6 una dintre parti in termen de 10 zile de la data primirii notificării prin care i s-a
adus la cunostinţă că nu şi-a executat ori işi execută in mod necorespunzător
oricare dintre obligaţiile ce-i revin, dacă în acest interval nu remediază in
totalitate deficienţele semnalate prin notificare.
10.2 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja
scadente între părţile contractante.
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10.3 Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte părti, cu cel putin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă
efectele.
11. Notificări
11.1 În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea
introductivă a prezentului contract.
11.2 Dacă confirmarea se trimite prin fax/e-mail, ea se consideră primită în prima zi
lucrătoare după cea în care a fost expediată.
11.3 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt
confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute în articolele 11.1, 11.2.
12. Litigii
12.1 Eventualele litigii vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în caz de eşec vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă din Romania, conform legislaţiei
române în vigoare.
13. Clauze finale
13.1 Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, prin
act adiţional.
13.2 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la
data încheierii contractului.
13.3 Răspunderea Prestatorului încetează odată cu finalizarea Proiectului și depunerea de
către Beneficiar a ultimei cereri de plată/rambursare.
13.4 Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală
dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
14. Clauze speciale
14.1 In situatia in care proiectul este respins la finantare, chiar si dupa depunerea si
evaluarea contestatiei, Beneficiarul nu mai are obligatia de a achita contravaloarea de la
art. 4.2.2.
14.2 In cazul in care proiectul este declarant eligibil pentru finantare insa din motive care
tin exclusiv de autoritatea contractanta nu este finantat, beneficiarul nu mai este ținut să
achite diferența prețului de la art. 4.2.2.
14.3 In situatia in care proiectul este aprobat insa Beneficiarul decide sa renunte la el, acest
lucru nu il exonereaza pe Beneficiar de indeplinirea conditiilor stipulate in acest contract,
respectiv plata intregii valori a acestuia.
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14.4 În cazul în care proiectul este respins de autoritatea contractanta, Prestatorul va
formula o cerere in care sa se explice motivele respinderii (daca acestea nu sunt deja
publicate pe website-ul autoritatii contractante). In functie de tipul raspunsului, se va
proceda dupa cum urmeaza:
14.4.1 Daca motivele respingerii indica culpabilitatea Prestatorului, acesta va returna
plata facuta de catre Beneficiar la punctul 4.2.1.
14.4.2 Daca motivele respingerii indica culpabilitatea Beneficiarului, contractul
inceteaza de plin drept fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe
judecătoreşti.
14.4.3 Daca nu se primeste un raspuns in termen de 30 zile, Beneficiarul se obligă să nu
ridice nici o pretenţie de orice natură faţă de Prestator.
Prezentul contract contine 8 (opt) pagini, este semnat pe fiecare pagina de catre Prestator si Beneficiar
si a fost încheiat astăzi, ....../....../............, în 2 (doua) exemplare originale, câte un exemplar pentru
fiecare parte.

Prestator

Beneficiar

SC ..................... SRL
reprezentat prin

SC ..................... SRL
reprezentat prin

.....................

.....................

Administrator

Administrator

Semnatura/Stampila

Semnatura/Stampila
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