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CONTRACT ACORDARE PREMIU 

NR. ………./…………….. 

 
În temeiul contractului de finanțare aferent proiectului Îmbunătățirea competențelor practice 

ale studenților prin activități de învățare la locul de muncă, consiliere și orientare în carieră 

– Viitor pentru studenți! POCU/626/6/13/133488, s-a încheiat prezentul contract de acordare 

premii, astfel: 

 

Părțile contractante 

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), cu sediul 

în București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, tel.: 021 330 88 69/70, fax: 021 330 88 88, cod 

unic de înregistrare RO 7426179, având contul nr. RO90 RNCB 0082 0441 8094 0020, deschis 

la Banca BCR, Sucursala Unirea, e-mail contact@ceccar.ro, reprezentat de prof. univ. dr. 

Robert-Aurelian Șova, având funcția de vicepreședinte al Consiliului superior, în calitate de 

beneficiar al proiectului Îmbunătățirea competențelor practice ale studenților prin activități de 

învățare la locul de muncă, consiliere și orientare în carieră – Viitor pentru studenți! 

POCU/626/6/13/133488, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, denumit în continuare Furnizor 

 

și 

 

Dl/Dna………………………………………………………………....., cu domiciliul în 

localitatea……………………………………, strada ………………………………., nr. ….., 

bl. ……., ap. ……., sc....., județul   ………,   posesor/posesoare   a   BI/CI   seria   …..,   nr.   

…,   eliberat/ă   de ………..……................., CNP………….…………….…., cont 

bancar........................................, deschis la Banca, în calitate de persoană înscrisă în grupul-

țintă al proiectului, pe de altă parte, denumit în continuare Beneficiar 

 

au convenit să încheie prezentul contract privind acordarea unui premiu, cu respectarea 

următoarelor clauze: 

 

1. Obiectul contractului 
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1.1 Obiectul contractului îl constituie acordarea unui premiu în cadrul concursului de acordare 

a premiilor pentru studenții cu cele mai bune rezultate la stagiile de practică organizat în cadrul 

proiectului Îmbunătățirea competențelor practice ale studenților prin activități de învățare la 

locul de muncă, consiliere și orientare în carieră – Viitor pentru studenți!.  

1.2 Pentru premiul acordat vor fi respectate prevederile în vigoare cu privire la acordarea  de 

premii, reglementate de Codul fiscal. 

1.3 Ca urmare a îndeplinirii de către Beneficiar a propriilor obligații, Furnizorul va achita 

acestuia un premiu în valoare de 1.500 lei. 

 

2. Durata contractului  

2.1. Durata contractului este de la data semnării acestuia și până la data de efectuării plății 

efective premiului.  

 

3. Condiţiile şi modalitatea de acordare a premiului 

3.1 Premiul va fi acordat Beneficiarului conform deciziei Comisiei de evaluare și acordare a 

premiilor. 

3.2 Plata premiului se va face într-o singură tranșă, prin virament bancar, în contul 

Beneficiarului comunicat de către acesta prin cererea de înscriere la concursul de acordare a 

premiilor pentru studenții cu cele mai bune rezultate la stagiile de practică, în termen de cel 

mult 10 zile de la viramentul aferent Cererii de plată aprobate de OIR. 

 

4. Obligațiile părților 

4.1 Obligațiile Furnizorului 

- plătește Beneficiarului premiul prevăzut la art.1.3 în condițiile și termenele stipulate în 

prezentul contract, sub condiția îndeplinirii de către Beneficiar a propriilor obligații. 

 

4.2 Obligațiile beneficiarului premiului: 

- să îndeplinească condițiile pentru acordarea premiului conform Metodologiei de acordare a 

premiilor pentru studenții cu cele mai bune rezultate la stagiile de practică din cadrul 

proiectului Îmbunătățirea competențelor practice ale studenților prin activități de învățare la 

locul de muncă, consiliere și orientare în carieră – Viitor pentru studenți! 

POCU/626/6/13/133488. 
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5. Cesiunea contractului 

Părțile au obligația de a nu ceda sau transfera, total sau parțial, sub orice formă, obligațiile 

asumate prin prezentul contract. 

 

6. Modificarea, completarea şi încetarea contractului 

6.1 Prezentul acord poate fi modificat doar cu consimțământul părților, prin încheierea unui  

act adițional. 

6.2 Actele adiționale intră în vigoare în ziua imediat următoare semnării lor de către ultima 

parte. 

6.3 Contractul încetează de drept după virarea și încasarea premiului de către beneficiar. 

6.4 Contractul poate înceta și prin acordul părților. 

 

7. Comunicări  

7.1 Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris.  

7.2 Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, utilizând 

adresa viitorpentrustudenti@ceccar.ro, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

8. Forța majoră 

8.1 Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat şi în mod 

complet, producerea forței majore şi de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în       vederea 

încetării acesteia. 

8.2 Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul 

contract. 

8.3 În perioada în care, datorită unor cauze de forță majoră sau de caz fortuit, părțile nu își pot 

îndeplini obligațiile asumate prin prezentul contract, premiul nu se acordă. 

 

9. Rezolvarea şi soluționarea litigiilor 

9.1 Prezentul contract se interpretează, se execută şi se supune legii române. 
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9.2 Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

contractului. 

9.3 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să rezolve în mod 

amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către 

instanțele judecătorești din România. 

 

Fiecare parte este de acord să semneze acest document folosind atât semnătură electronică 

simplă gestionată de platforme de semnături electronice calificate, cât și semnătură olografă. 

        

 

Furnizor,                                                                   Beneficiar premiu, 

  

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI 

  ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI  

               DIN ROMÂNIA 

 

Vicepreședinte al Consiliului superior, 

  Prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova  

 


