CONTRACT
privind condiŃiile de acordare a premiului IniŃiativă antreprenorială feminină în cadrul proiectului
POSDRU/97/6.3/S/64240 „ProFeminAntrep – Promovarea egalităŃii de şanse în antreprenoriat”
I. PărŃile contractante
1. UNIVERSITATEA SPIRU HARET cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Tineretului nr. 1, sector 4, Cod
de identificare fiscală RO 14871616, înfiinŃată prin Legea nr. 443/2002, reprezentată prin împuternicit
Conf. univ. dr. Maria Andronie, în calitate de Manager al proiectului POSDRU/97/6.3/S/64240
„ProFeminAntrep – Promovarea egalităŃii de şanse în antreprenoriat”, pe de o parte
şi
2. D-na _________________________________________ , domiciliată în __________________________
str. ___________________________________________ nr. ____, bl._____ ap.____, judetul ____________
născută în localitatea ____________________la data de ________________, posesoare al actului de identitate
seria ________nr. _____________ eliberat de ________________________ la data de _________________,
CNP _______________________________, în calitate de beneficiară a premiului IniŃiativă antreprenorială
feminină, denumită în continuare Beneficiar, pe de altă parte,
au încheiat prezentul contract.
II. Obiectul contractului
Obiectul contractului constă în stabilirea condiŃiilor de acordare a premiului IniŃiativă antreprenorială
feminină în cadrul proiectului POSDRU/97/6.3/S/64240 ProFeminAntrep – Promovarea egalităŃii de şanse în
antreprenoriat, cu respectarea prevederilor Anexei 1 a Contractului de finanŃare al proiectului
nr. E7153/03.09.2010.
III. Valoarea contractului
Valoarea contractului este de 4500 lei brut (patru mii cinci sute lei) reprezentând premiul IniŃiativă
antreprenorială feminină.
III. Drepturile şi obligaŃiile părŃilor
1. Universitatea Spiru Haret se obligă să plătească premiul IniŃiativă antreprenorială feminină. Premiul
se plăteşte într-o singură tranşă, după data înfinŃării afacerii. Plata se efectuează numai după prezentarea
documentelor solicitate. Plata se face în termen de maximum 15 zile de la primirea documentelor solicitate.
2. Beneficiarul se obligă:
- să demareze o activitate independentă constând în înfiinŃarea unei SocietăŃi cu Răspundere Limitată
(S.R.L), AsociaŃie Familială (A.F), Persoană Fizică Autorizată (P.F.A) în termen de maximum 30 de zile
calendaristice de la data semnării prezentului contract;
- să depună la sediul proiectului din Str. Italiană nr. 28, sector 2, Bucureşti, actele de constitutire a
afacerii, Certificatul de înregistrare fiscală şi documentele care justifică plata taxelor de înfiinŃare a
afacerii, în conformitate cu prevederile legislaŃiei în vigoare, în original sau copie legalizată, după caz;
- să pună la dispoziŃia UniversităŃii Spiru Haret Contractul de prestare a serviciilor de contabilitate
încheiat pentru o perioadă de minimum 6 luni de la data înregistrării afacerii şi documentele care justifică
plata serviciilor respective, întocmite în conformitate cu prevederile legislaŃiei în vigoare, în original sau
copie certificată Conform cu originalul.
IV. Durata contractului este de 8 luni, începând cu data semnării lui de către părŃi.
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V. Modificarea contractului:
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului impune încheierea unui act
adiŃional la contract, conform dispoziŃiilor legale, cu excepŃia situaŃiilor în care o asemenea modificare este
prevăzută în mod expres de lege.
VI. Încetarea contractului:
Prezentul contract încetează:
- în termen de 30 de zile de la data semnării lui, dacă Beneficiarul nu depune la sediul proiectului din Str.
Italiană, nr. 28, sector 2, Bucureşti documente care atestă demarararea afacerii; în această situaŃie
contractul se consideră reziliat pe deplin drept, fără îndeplinirea altor formalităŃi şi fără intervenŃia
instanŃei, cu excepŃia unei simple notificări de informare a Beneficiarului asupra rezilierii contractului;
- de drept, după 8 luni de la data semnării lui de către părŃi;
- la solicitarea, formulată în scris, a uneia dintre părŃi, dar nu mai devreme de 6 luni de la data semnării lui;
- pe deplin drept, dacă se constată neconcordanŃă între starea de fapt dovedită şi documentele prezentate de
Beneficiar; în această situaŃie, Beneficiarul este obligat să restituie integral sumele primite, în termen de 10
zile de la data constatării neconcordanŃei referite anterior; după împlinirea termenului de 10 zile, Beneficiarul
va plăti şi penalităŃi în cuantum de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere până la restituirea integrală a sumelor
primite, penalităŃi calculate la valoarea sumelor primite de Beneficiar.
VII. ForŃa majoră
ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada în care aceasta acŃionează.
Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi, imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea limitării consecinŃelor.
Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează ca va acŃiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre parŃi
să poată pretindă celeilalte daune-interese.
VIII. Răspunderea părŃilor
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaŃiilor asumate prin prezentul contract atrage
răspunderea părŃii în culpă, în afara de cazurile de exonerare prevăzute de lege.
Litigiile ivite în derularea prezentului contract se soluŃionează pe cale amiabilă sau de către instanŃa
competentă, în cazul în care nu s-au soluŃionat pe cale amiabilă.
Prezenta contract a fost încheiat în conformitate cu prevederile Codului Civil referitoare la contracte, în
2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi .........................................
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Prin împuternicit,
Manager proiect
Conf. univ. dr. Maria Andronie

Beneficiar
………………………………

Coordonator regional: Nume şi prenume ……..……………..
Semnătură ……………………..…….
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