
Societatea comercială…… 
Sediul……. 
Cod fiscal……… 
Telefon……… 

CONTRACT CIVIL 
Încheiat conform Codului Civil (art.942 şi următoarele) 

 
I.PărŃile contractante: 
1. …………………………………………………………………………….cu sediul în ………………………………… 

str. …………………………..……………………….., nr……….., telefon…………………….………, cont de virament 

…………………………………………, nr. ………………, deschis la ……………………………..……………………, 

reprezentată prin …………………………………………….……., în calitate de ……………................................numită 

în prezentul contract anagajator (beneficiar), 

şi 

2…………………………………………………………………..….., domiciliat în ………………………..…................. 

str. ………………………………………………..………………, nr. ……………., bl. …………, sc. ……..., ap. ……… 

şudeŃul/sectorul …………………………..………, posesor ala actului de identitate seria …………..……., nr. …............ 

cod numeric personal ……………………………, eliberat de …………………………………………..…….., la data de 

…………………………………., în calitate de prestator de servicii (executatant), am încheiat prezentul contract civil în  

următoarele condiŃii asupra cărora am convenit de comun acord: 

 
II. Obiectul contractului: 

- activitatea/lucrarea care urmează să fie prestată: ………………………………………………… 

- salariul brut stabilit pentru prestaŃie…………………………………………………………… lei. 

- data efectuării plăŃii renumeraŃiei ……………………………………………………………….. 

 

III. Drepturile şi obligaŃiile părŃilor: 
1. Angajatorul se obligă: 
 -    să-l renumereze pe prestator pentru rezultatele muncii sale; 

 -    să creeze prestatorului condiŃii corespunzătoare de muncă, cu respectarea normelor de protecŃia muncii; 

 -   să reŃină şi să vireze impozitul prevăzut de lege pentru venitul realizat de prestator; 

2. Prestatorul se obligă: 
 -    să presteze activitatea sau să predea lucrarea la termenul convenit în condiŃiile şi de calitatea cerute de beneficiar; 

 -    să respecte secretul lucrărilor şi regulile disciplinare stabilite de beneficiar pentru salariaŃii săi; 

 -    să respecte normele de protecŃia muncii specifice activităŃii; 

 

IV. Durata contractului civil: 
      -   durată nedeterminată/determinată……………..…..timpul de lucru…………….ore/zi; 

      -   durata executării lucrării ………………………. 

 

V. Modificarea contractului civil: 
     Modificarea contractului civil se poate face numai prin înŃelegerea între părŃi, convenită în scris, prin act adiŃional. 

 
VI. Încetarea contractului civil: 
     Prezentul contract civil încetează: 

     -   prin acordul scris al părŃilor; 

     -   din iniŃiativa temeinic motivată a uneia dintre părŃi, cu preaviz de 15 zile lucrătoare; 

 

VII. Răspunderea părŃilor: 
       Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaŃiilor asumate prin prezenta convenŃie atrage răspunderea părŃii 

în culpă, în afară de cazurile de exonerare prevăzute de lege. 

       Litigiile ivite în derularea prezentului contract civil se soluŃionează pe cale amiabilă sau de către judecătorie, în cazul în 

care nu s-au soluŃionat pe cale amiabilă. 

      Prezentul contract civil a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 
 
Angajator(Beneficiar),      Prestator, 
 
……………………….     ……………………….. 

L.S. 


