
 
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PROFESIONALE DE SPECIALITATE 

CONSULTANTA SI MANAGEMENT 
PROGRAMUL START-UP NATION 

nr. ________ din ________________ 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

S.C. _________________________ SRL, cu sediul social in ____________, str. ____________ 
nr._______, __________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, sub nr. 
_______________, C.U.I. ______________, având contul nr._____________________, deschis la 
_______________________, e-mail_________________________________,  tel. 
________________________, reprezentată de ___________________, în calitate de 
__________________,  denumită in continuare Prestator/Consultant, pe de o parte și 
S.C. _________________________ SRL, cu sediul social in ____________, str. ____________ 
nr._______, __________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, sub nr. 
_______________, C.U.I. ______________, având contul nr._____________________, deschis la 
_______________________, e-mail_________________________________,  tel. 
________________________, reprezentată de ___________________, în calitate de 
__________________, denumită în continuare Beneficiar, pe de altă parte, au convenit să 
încheie prezentul contract de prestări servicii cu respectarea următoarelor clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă executarea de către Consultant a serviciilor de 
consultanță și întocmirea documentaţiilor necesare în scopul realizării, depunerii si 
implementării prin intermediul Programului START-UP NATION ROMANIA, a Proiectului de 
finanţare:  

”________TITLU PROIECT + COD CAEN INVESTITIE____________” 
2.2. Întocmirea documentaţiilor de către Prestator se va face cu respectarea specificaţiilor 
programului de finanțare din Ghidul Solicitantului aferent sesiunii respective de depunere a 
proiectelor. 

III. PREŢ, MODALITATE DE PLATĂ ŞI DEVIZ SERVICII 

3.1. Valoarea totală a contractului este de …………… lei. 
3.2. Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului contravaloarea serviciilor prestate după 
cum urmează : 

➢ ……………. lei, la semnarea prezentului contract; 
➢ ……………. lei, în termen de 10 zile lucratoare de la data selectarii proiectului spre 

finantare; 
➢ ……………. lei, cu minim 30 de zile lucratoare inainte de depunerea ultimei transe. 



IV. TERMENUL DE ÎNTOCMIRE ŞI PREDARE A DOCUMENTAŢIILOR 

4.1. Prestatorul începe întocmirea documentaţiei, de la data semnarii prezentului contract.  
4.2. Termenul de finalizare a documentaţiei necesare depunerii Proiectului de finanţare este de 
maximum 30 de zile lucratoare (de la data receptionarii integrale de catre consultant de la 
beneficiar a tuturor documentelor din Anexa nr 1 si Anexa 2 solicitate la semnare contract si/
sau pe parcurs si inclusiv de la aparitia versiunii finale a ghidului solicitantului) sau obligatoriu 
cu minim 3 zile inainte de ultima zi a sesiunii de depunere a proiectelor. 
4.3. Durata contractului este de 18 luni și poate fi prelungită prin act adițional cu acordul 
ambelor părți. 
4.4. Proiectul întocmit de Prestator va fi depus online la autoritatea de management a 
programului, în următoarea sesiune de depunere a proiectelor.  

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

5.1. Beneficiarul are dreptul ca inainte de depunerea proiectului, sa il primeasca de la 
consultant, sa il citeasca si sa vina cu propuneri privind eventuale modificari, dar modificari care 
respecta prezentul contract si normele si conditiile de accesare ale programului START UP 
NATION. Dupa efectuarea acestor propuneri, se consideră că proiectul poate fi depus. 
5.2. Beneficiarul se obligă să verifice adresa de email declarată în prezentul contract, pentru 
orice solicitare/adresa sau anunț venit din partea institutiilor ce se ocupa cu acest program. 
Netransmiterea imediată de catre beneficiar a acestor informatii catre consultant si 
neraspunderea in timp util, poate duce la neaprobarea proiectului / rezilierea acestuia / etc. 
5.3. Beneficiarul este de acord ca prestatorul sa ii poata utiliza denumirea firmei, a proiectului, 
anumite informatii din proiect, etc pentru promovare online, presa, tv, radio, etc, fara a fi 
nevoie sa il mai informeze de fiecare data pe beneficiar. 
5.4. Orice modificare, de orice natura si de orice fel, adusa de catre beneficiar la proiect dupa 
semnarea acestui contract, se va plati separat cu suma de 300 lei.  
5.5. Administratorul persoanei juridice numita achizitor/beneficiar, in persoana domnului/
doamnei ..............., cu domiciliul in ................................., identificat cu CI seria ..., 
nr. ..........., CNP .................... si asociatul persoanei juridice numite achizitor/beneficiar, in 
persoana domnului/doamnei ..............., cu domiciliul in ................................., 
identificat cu CI seria ..., nr. ..........., CNP ...................., se obliga prin prezentul contract 
sa garanteze personal in mod irevocabil si in solidar cu societatea beneficiara ................ orice 
obligatie de plata catre prestatorul ........................................., rezultata din prezentul 
contract, ajunsa la scadenta si/sau neachitata in termenele stabilite de prezentul contract, 
renuntand totodata la beneficiul de discutie si de diviziune (clauza de fideiusiune).  

VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 

6.1.  Dovada depunerii online a proiectului tine loc de proces verbal de predare-primire proiect. 
6.2. In situatia in care proiectul nu a primit numarul de puncte ce a fost stabilit de catre 
consultant la data depunerii proiectului sau proiectul nu este depus sau este respins din 
motive ce ii pot fi imputate clar consultantului, acesta este obligat sa restituie beneficiarului 
suma primita ca avans. 
6.3. In situatia in care proiectul nu primeste finantare indiferent din orice motiv, la cererea 
scrisa a beneficiarului, consultantul se obliga sa redepuna proiectul in sesiunea imediat 
urmatoare (dacă se organizează) cu costuri de avans ZERO din partea beneficiarului.  

VII. CLAUZA PENALĂ 

7.1. În cazul în care Beneficiarul nu efectuează plata în termenele contractuale, acesta va plăti 
Prestatorului penalităţi de întârziere de 1% (unulasută) din suma datorată, pe zi calendaristică 
de întârziere față de termenele prevăzute la art. 3.2. 
7.2. In cazul in care Consultantul a intarziat in prestarea serviciilor față de termenele 
contractuale, acesta va plăti Beneficiarului penalităţi de întârziere de 1% (unulasută) din suma 
încasată până în acel moment, pe zi calendaristică de întârziere față de termenele prevăzute la 
art 4.2. 



7.3. In situatia in care proiectul nu a fost depus din motive ce ii pot fi imputate clar 
beneficiarului (nu a transmis toate documentele in timp util sau nu a transmis documentele 
conform cerintelor programului sau a renuntat la depunerea proiectului oricand dupa ce a 
semnat contractul de consultanță sau nu a tinut cont de recomandarile consultantului, nu a 
raspuns la comunicarile de pe email sau telefonice, etc), beneficiarul este obligat sa il 
despagubeasca pe consultant cu suma de ……………. lei.  
7.4. Daca beneficiarul a renuntat la a mai semna acordul de finantare, a renuntat la a mai 
implementa proiectul sau a renuntat la respectarea prezentului contract dupa ce proiectul a fost 
depus si selectat spre finantare, beneficiarul este obligat sa il despagubeasca pe prestator cu 
suma de ………… lei. In toate aceste situatii creanţa va fi considerată certă, lichidă şi exigibilă.  
7.5. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de catre beneficiar. 

VIII. CLAUZE FINALE 

8.1. Răspunderea Prestatorului încetează odată cu finalizarea Proiectului și depunerea de către 
Beneficiar a ultimei cereri de plată. 
8.2. Proiectul care face obiectul prezentului contract, conform precizărilor din Ghidul 
solicitantului, va fi predat Beneficiarului într-un exemplar în format electronic.  
8.3. Beneficiarul declara ca a fost informat privind toate conditiile ce trebuie indeplinite 
pentru a accesa acest program cu finantare nerambursabila si totodata a fost instiintat si 
cunoaste toate obligatiile si indatoririle ce ii revin, pe perioada de implementare si de 
monitorizare a proiectului. 
8.4. In cazul in care conditiile de accesare ale programului se modifica fata de cele de la data 
semnarii prezentului contract, iar acest fapt poate duce la imposibilitatea depunerii sau 
finantarii proiectului, pentru aceasta situatie nu poate fi facut nimeni responsabil, iar contractul 
se incheie de fapt. 
8.6. În funcție de noile condiții apărute pe parcursul elaborării proiectului, consultantul poate 
să solicite beneficiarului, noi documente, etc. Netransmiterea acestora poate duce la 
nedepunerea proiectului.   
8.7. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de catre una dintre acestea, 
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la una dintre datele de contact 
mentionate la Cap I din prezentul contract. 
8.8. Orice schimbare a structurii actionariatului/administratorilor firmei beneficiare, trebuie 
adusa la cunostinta consultantului, in scris, cu minim 10 zile inainte de data efectuarii acestor 
modificari. In caz contract, consultantul poate rezilia unilateral contractul sau poate cere 
achitarea sumelor ramase de achitat. 
8.9. Beneficiarul declara ca este de acord cu stocarea si prelucrarea datelor personale (nume, 
adresa, email, telefon, etc) de către consultant, în scopul pentru care au fost transmise, pe 
termen nedeterminat. 

Anexa nr.1 – conţine Lista cu datele, informaţiile şi documentele ce urmează a fi puse la 
dispoziţia Prestatorului de către Beneficiar, în vederea întocmirii documentaţiei ce formează 
obiectul prezentului contract. 
Anexa nr.2 - contine lista estimativa a achizitiilor ce se propun prin proiect, cheltuielile propuse 
si numarul de persoane nou angajate, etc.  

Prezentul contract are 3 pagini plus Anexa 1 si Anexa 2, adica in total 5 pagini si a fost semnat 
pe fiecare pagina, în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

BENEFICIAR, 
S.C. ________________ S.R.L 

reprezentată prin 
_________________ 

Administrator

PRESTATOR, 
S.C. _______________________S.R.L. 

reprezentată prin 
_________________ 

Administrator



ANEXA 1 

Lista cu datele, informaţiile şi documentele ce urmează a fi puse la dispoziţia 
Prestatorului de către Beneficiar, în vederea întocmirii documentaţiei ce formează 

obiectul prezentului contract 

1. Acte infiintare persoana juridica: 
 

Certificat inregistrare ONRC  
      
Act constitutiv 

 
Rezolutie ONRC 

 
Certificat constatator extins ONRC 

2. Daca actionarii sunt actionari si in alte firme, bilantul si certificatul constatator  
de la fiecare firma in care detin statutul de actionar. 

 
3. Act identitate responsabil legal si actionari/asociati 

 
4. Documente spatiu unde se va realiza investitia (daca e cazul) 
 
5. Informatii Cont curent banca prin care se va desfasura investitia 

6. Oferte personalizate cu numele firmei beneficiare, cu caracteristici  
si preturi, pentru toate achizitiile propuse prin proiect (echipamente,  
utilaje, software, servicii, etc).  



ANEXA 2 

TEMA PROIECT 

Numarul de persoane nou angajate: ……………din care defavorizate/someri/absolventi:………………… 

Salariul brut pentru: Angajat 1………………..… Angajat 2 ………………….…… 

Se deconteaza salariile:   Da          Nu            Daca DA, cate luni? …………… 

Cheltuieli cu chiria/luna: …………… Se deconteaza: Da         Nu           Daca DA, cate luni? …………… 

Localitatea / Judetul unde se va implementa investitia…………………………………………………………………… 

Prin proiectul ce se va realiza si depune spre finantare, se doreste achizitionarea urmatoarelor: 

1...…………………………………………………………………………………… Pret estimativ:………………………………… 

2...…………………………………………………………………………………… Pret estimativ:………………………………… 

3...…………………………………………………………………………………… Pret estimativ:………………………………… 

4...…………………………………………………………………………………… Pret estimativ:………………………………… 

5...…………………………………………………………………………………… Pret estimativ:………………………………… 

6...…………………………………………………………………………………… Pret estimativ:………………………………… 

7...…………………………………………………………………………..……… Pret estimativ:………………………………… 

8...…………………………………………………………………….…….……… Pret estimativ:………………………………… 

9...……………………………………………………………….…….…………… Pret estimativ:………………………………… 

10.…………………………………………………………………………………… Pret estimativ:………………………………… 

11.…………………………………………………………………………………… Pret estimativ:………………………………… 

12.…………………………………………………………………………………… Pret estimativ:………………………………… 

13.…………………………………………………………………………………… Pret estimativ:………………………………… 

14.…………………………………………………………………………………… Pret estimativ:………………………………… 

ALTE MENTIUNI: ………………………………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Semnatură beneficiar:  

…………………………………..
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