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CONVENŢIE CIVILĂ DE PRESTĂRI SERVICII 
Nr. ............ din ........................ 

 
Între: 

1. INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BACĂU, cu sediul în Mun. Bacău, Calea 
Mărăşeşti, Nr. 2, Judeţ Bacău, cod fiscal 4455404, tel/fax 0234.53.72.00/0234.51.00.65, e-mail 
financiar@prefecturabacau.ro, reprezentată legal prin d-nul SCRIPĂŢ CONSTANTIN, în funcţia 
de PREFECT, în calitate de BENEFICIAR, 

şi 
2. D-na/D-nul ................................................................, cu domiciliul în ..........................., str. 

........................................, nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, jud. .................., tel/fax 
…………………, e-mail ……………………………, posesor al BI/CI seria ......, nr. 
......................., eliberat de .............................., la data de ................., CNP 
.........................................., în calitate de RECENZOR / RECENZOR COORDONATOR / 
RECENZOR ŞEF, 

 
a intervenit prezenta convenţie civilă, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu respectarea următoarelor clauze: 
 
ART. I – Obiectul convenţiei civile: 
Obiectul prezentei convenţii civile îl constituie prestarea de servicii de colectare a datelor pentru Recensământul 
populaţiei şi al locuinţelor în perioada .................................... ( ...... zile calendaristice), din localitatea 
........................... ........................................................................., judeţul Bacău. 
 
ART. II – Durata convenţiei civile: 
Prezenta convenţie civilă este valabilă de la data încheierii până la îndeplinirea completă a obligaţiilor asumate 
de părţile contractante. 
 
ART. III – Obligaţiile părţilor: 
 

1. Recenzorul / recenzorul coordonator / recenzorul şef au următoarele obligaţii: 
a) să presteze cu profesionalism serviciile ce fac obiectul prezentei convenţii, cu respectarea 

metodologiei statistice aplicabile, a instrumentarului statistic şi a instrucţiunilor Beneficiarului; 
b) să preia instrumentarul statistic şi să predea Beneficiarului chestionarele cu datele colectate, cel 

târziu până la data de ................; 
c) să respecte obligaţiile ce îi revin, potrivit legislaţiei în vigoare, cu privire la confidenţialitatea datelor 

individuale. 
2. Beneficiarul – Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău are următoarele obligaţii: 

d) să predea prestatorului instrumentarul statistic şi să – l instruiască cu privire la colectarea datelor; 
e) să întocmească statele de plată pentru recenzor / recenzor coordonator / recenzor şef; 
f) să facă plata serviciilor prestate recenzorului / recenzorului coordonator / recenzorului şef. Plata se 

va efectua cu numerar prin casierie; 
g) recenzorul / recenzorul coordonator / recenzorul şef beneficiază de 50 lei brut / zi de activitate şi 

asupra acestor venituri se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale (10,50%), asigurări 
de somaj (0,50%) şi impozit pe venitul brut (16%) potrivit prevederilor legale în vigoare; 

h) asupra veniturilor realizate de persoane ce au calitatea de pensionari, se calculează, reţine şi virează 
impozit pe venitul brut (16%), potrivit prevederilor legale în vigoare; 

i) să vireze la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat impozitul şi contribuţiile reţinute pe 
state de plată prevăzute la art. III, alin. 3, pct. g) şi h). 

ART. IV – Modificarea convenţiei civile: 
Modificarea ulterioară a clauzelor stipulate prin prezenta convenţie civilă se va face cu acordul ambelor părţi 
contractante, prin act adiţional. 
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ART. V – Încetarea convenţiei civile: 
 
Prezenta convenţie civilă încetează în următoarele cazuri: 

a) de drept, la îndeplinirea completă a obligaţiilor asumate de părţile contractante; 
b) prin acordul scris al părţilor. 

 
ART. VI – Răspunderea părţilor şi rezilierea convenţiei civile: 
 

(1) Neîdeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie 
civilă, atrage răspunderea părţii în culpă, în afară de cazurile de exonerare prevăzute de lege; 

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), partea lezată este îndreptăţită să considere reziliată de plin drept 
prezenta convenţie civilă, fără notificare şi fără nici o altă formalitate prealabilă, cu daune – 
interese. 

 
ART. VII – Litigii: 
 
Orice neînţelegere între părţile contractante cu privire la îndeplinirea prezentei convenţii civile se va rezolva pe 
cale amiabilă. În caz contrar, oricare dintre părţi poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa 
competentă. 
 
ART. VIII – Comunicări: 
 
Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentei convenţii civile, se poate face în scris, prin 
telefon, fax sau e-mail, dar numai la adresele şi numerele prevăzute în prezenta convenţie civilă. 
 
Prezenta convenţie civilă a fost încheiată în două exmplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
Beneficiar, 
 

Recenzor / Recenzor coordonator
Recenzor şef , 
 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BACĂU
 

Nume şi prenume 
 
................................................. 

P R E F E C T, 
Constantin SCRIPĂŢ 
 

 
Semnătura, 
 
.......................................... 

ŞEF BIROU FINANCIAR CONTABILITATE ŞI  
ADMINISTRATIV, 
Margareta VOINEA 
 
 

 

ŞEF SERVCIU VERIFICAREALEGALITĂŢII 
ACTELOR, APLICAREA ACTELOR NORMATIVE, 
Elena DUHAN 

 

 


