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CONTRACT DE  PRESTĂRI  SERVICII 
 
 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
1.1. ...................................................., domiciliat in Bucuresti, ......................................................,  
Persoana Fizica Autorizata si  in in calitate de PRESTATOR, si 
1.2. ........................................................ cu sediul in Bucresti, ....................................................... 
CUI. ..............................................................., Nr. Reg. Com. ......................................................, 
cont IBAN nr. ........................................................ deschis la ......................................................., 
reprezentata de ................................................................................. , in calitate de BENEFICIAR  
au convenit sa incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea urmatoarelor 
clauze:  
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI  
2.1. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de servicii de ….................................................. 
................................................................................………….......................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
III. TERMENUL CONTRACTULUI  
3.1. Contractul se încheie pe o durată de ........ ore / zile,  începand cu ora / data ….................... 
pâna la ora / data ............................... 
 
IV. MODALITĂŢI DE PLATĂ  
4.1. Preţul prestării serviciilor descrise mai sus, prestate de FURNIZOR către BENEFICIAR este 
de .................................... lei/ora.  
4.2. BENEFICIARUL va plăti preţul anticipat în numerar,  la  data semnării contractului.  
 
V. GARANŢII  
5.1. Prestatorul de servicii garantează pentru serviciile prestate în felul următor [descrierea 
garantiilor] ....................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
VI. OBLIGATIILE PARTILOR 
6.1. Prestatorul de servicii se obligă: [descrierea detaliată a obligaţiilor prestatorului] 

- să  execute lucrarea în termenul stabilit;  
- sa asigure garantie; 

6.2. Beneficiarul serviciilor se obligă:  
- să declare pe proprie răspundere şi să producă dovada (dacă este necesar), că este 

proprietarul, deţinătorul sau beneficiarul legal al obiectului contractului;  
- să achite anticipat preţul lucrării şi cheltuielile de deplasare; 
- să pună la dispoziţia prestatorului toate materialele necesare executării lucrării;  
- să-şi asume răspunderea pentru deranjarea ordinei şi liniştei publice în  timpul executării 

lucrării;  
- să asigure accesul prestatorului la locul şi în vederea executării lucrării, la orele stabilite. 
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VII. CONDITII INCETARE CONTRACT  
Contractul încetează în următoarele condiţii: 

a) prin ajungere la termen (prin executarea lucrării); 
b) cu anticipaţie prin acordul părţilor sau printr-o prealabilă  înştiinţare telefonică, verbală 

sau scrisă, făcută în termen util; 
c) pentru imposibilitate de executare, caz în care beneficiarul este de acord să achite 

prestatorului cheltuielile de deplasare; 
d) în cazul în care beneficiarul a executat lucrarea sau s-a răzgândit, făra să-l înştiinţeze pe 

prestator, iar acesta s-a prezentat în vederea executării lucrării, situaţie în care 
beneficiarul este obligat să achite prestatorului cheltuielile pentru deplasare. 

 
VIII. FORŢA MAJORĂ  
8.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 
executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza 
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei 
respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 
 
IX. LITIGII  
9.1. Părtile au convenit ca toate neînţelegerile privind prezentul contract să fie rezolvate pe cale 
amiabilă de reprezentanţii lor.  
9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 
instanţelor judecătoreşti competente. 
 
X. CLAUZE FINALE  
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 
contractante. 
10.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, 
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau 
ulterioară încheierii lui.  
10.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun 
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei 
respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al sau. 
10.4. Prezentul contract a fost încheiat azi, ……,,,,,,,,………., în 2 (doua) exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 
 
XI. ANEXE  

 
 

PRESTATOR                                                                                   BENEFICIAR 


