CONTRACT
privind condiţiile de acordare a Premiului pentru Iniţiativă antreprenorială feminină în cadrul proiectului
POSDRU/144/6.3/S/126567 „ProFemin”
I. Părţile contractante
1. UNIVERSITATEA SPIRU HARET cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Tineretului nr. 1, sector 4, Cod
de identificare fiscală RO 14871616, înfiinţată prin Legea nr. 443/2002, reprezentată prin împuternicit
Prof. univ. dr. Maria Andronie, în calitate de Manager al proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567
„ProFemin”, 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 pentru Iniţiativă
antreprenorială feminină, denumită în continuare Beneficiar, pe de altă parte,
au încheiat prezentul contract.
II. Obiectul contractului
Obiectul contractului constă în stabilirea condiţiilor de acordare a premiului Iniţiativă antreprenorială
feminină în cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 ProFemin, cu respectarea prevederilor Anexei 1 a
Contractului de finanţare al proiectului nr. E3705/686CC/08.05.2014.
III. Valoarea contractului
Valoarea contractului este de 4500 lei brut (patru mii cinci sute lei) reprezentând Premiul pentru Iniţiativă
antreprenorială feminină.
III. Drepturile şi obligaţiile părţilor
1. Universitatea Spiru Haret se obligă să plătească Premiul pentru Iniţiativă antreprenorială feminină
într-o singură tranşă, numai după ce Beneficiarul face dovada înființării și demarării unei activități economice
independente, prin prezentarea documentelor descrise în Lista documentelor necesare pentru acordarea
Premiului pentru iniţiativă antreprenorială feminină, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Plata se face în termen de maximum 30 zile de la primirea tuturor documentelor solicitate.
2. Beneficiarul se obligă:
- să demareze o activitate economică independentă constând în înfiinţarea unei Societăţi cu Răspundere
Limitată (S.R.L), Asociaţie Familială (A.F), Persoană Fizică Autorizată (P.F.A) sau orice altă formă de
activitate economică independentă în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de maximum 30 de
zile calendaristice de la data semnării prezentului contract;
- să depună sau după caz să trimită prin curierat la sediul proiectului din Str. Italiană nr. 28, sector 2,
Bucureşti, toate documentele conform Listei documentelor necesare pentru acordarea Premiului
pentru iniţiativă antreprenorială feminină, atestând înființarea și demararea unei activități economice
independente de către Beneficiar, documente solicitate de către Universitatea Spiru Haret, respectând
termenele precizate;
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- să transmită documentele necesare pentru monitorizarea activității economice independente nou
înființate, prin e-mail, fax, curier, ori de câte ori aceste documente îi sunt solicitate de către Universitatea
Spiru Haret, pe toată perioada de valabilitate a contractului.
IV. Durata contractului este de 13 luni, începând cu data semnării lui de către părţi.
V. Modificarea contractului:
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului impune încheierea unui act
adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu excepţia situaţiilor 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 transmite la sediul proiectului din
Str. Italiană, nr. 28, sector 2, Bucureşti documente care atestă demarararea unei activități economice
independente, în această situaţie contractul se consideră reziliat pe deplin drept, fără îndeplinirea altor
formalităţi şi fără intervenţia instanţei, cu excepţia unei simple notificări de informare a Beneficiarului
asupra rezilierii contractului;
- de drept, după 13 luni de la data semnării lui de către părţi;
- pe deplin drept, dacă se constată neconcordanţă între starea de fapt dovedită şi documentele prezentate de
Beneficiar; în această situaţie, Beneficiarul este obligat să restituie integral sumele primite, în termen de 10
zile de la data constatării neconcordanţei referite anterior; după împlinirea termenului de 10 zile, Beneficiarul
va plăti şi penalităţi în cuantum de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere până la restituirea integrală a sumelor
primite, penalităţi calculate la valoarea sumelor primite de Beneficiar.
VII. Forţa majoră
Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe
toată perioada în care aceasta acţionează.
Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre parţi
să poată pretindă celeilalte daune-interese.
VIII. Răspunderea părţilor
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract atrage
răspunderea părţii în culpă, în afara de cazurile de exonerare prevăzute de lege.
Litigiile ivite în derularea prezentului contract se soluţionează pe cale amiabilă sau de către instanţa
competentă, în cazul în care nu s-au soluţionat 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
Prof. univ. dr. Maria Andronie

Beneficiar
(Numele, Prenumele şi Semnătura)

………………………………
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Avizat juridic
Consilier juridic
Florin Făinişi

Aprob
Manager de proiect
Maria Andronie

ANEXA
Lista documentelor necesare pentru acordarea
Premiului pentru iniţiativă antreprenorială feminină
1. În vederea efectuării plăţii aferente Premiului pentru iniţiativă antreprenorială feminină, participantele
care au primit înştiinţarea referitoare la acordarea premiului vor transmite în mod obligatoriu
următoarele documente la sediul proiectului din București str. Italiană, nr. 28 sector :
Document
Contract acordare premiu
Certificat înregistrare eliberat de către Oficiul Judeţean pentru
Registrul Comerţului sau de către Instituțiile abilitate să ateste
demararea unei activități economice independente
Certificat constatator eliberat de către Oficiul Judeţean pentru
Registrul Comerţului sau de către Instituțiile abilitate să ateste
demararea unei activități economice independente
Act constitutiv, după caz
Chitanţele aferente cheltuielilor efectuate cu înfiinţarea
structurii antreprenoriale nou înființate (taxe notariale, taxe
Oficiul Registrul Comerţului / Camera de Comerţ sau taxe
plătite către alte Instituții abilitate să ateste demararea unei
activități economice independente
Fişă cont IBAN personal, semnată şi ştampilată de către
bancă
Copie de pe cartea de identitate a cîștigătioarei premiul

Formă document
original

Nr. ex.
2

copie certificată
„CONFORM CU ORIGINALUL”

1

copie certificată
„CONFORM CU ORIGINALUL”

1

copie certificată
„CONFORM CU ORIGINALUL”

1

copie certificată
„CONFORM CU ORIGINALUL”
copie certificată
„CONFORM CU ORIGINALUL”
copie certificată
„CONFORM CU ORIGINALUL”

1

1
1

2. Observaţii:
I.
Certificarea „CONFORM CU ORIGINALUL” se face de către fiecare participantă prin:
a. scrierea menţiunii „CONFORM CU ORIGINALUL” pe fiecare document solicitat în copie;
b. numele participantei în clar;
c. semnătură participantă.
II.
În cazul în care existenţa structurii antreprenoriale nou înfiinţate nu poate fi verificată de către
comisia de evaluare și în evidenţele Ministerului Finanţelor Publice (pe internet la adresa:
http://www.mfinante.ro/pjuridice.html?pagina=domenii), participantele beneficiare ale premiului
vor transmite certificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Judeţean pentru Registrul
Comerţului în copie legalizată;
III. NB1: Plata efectivă a premiului se va realiza dacă şi numai dacă sunt transmise toate
documentele din tabelul de mai sus, corecte și complete.

