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CONTRACT CADRU 

SERIA TDX -J NR. ....... DATA .......20... 

                             

1.PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Art.1 SC MATREV INTERNATIONAL SRL, biroul de traduceri marca TRADUTEX, cu sediul social în mun. Braşov, str. 

N. Balcescu nr. 58, ap 6, jud Brasov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/1033/2012, Cod unic de înregistrare 

30415018, cont IBAN RO95RNCB0059128234040001, banca BCR sucursala Titulescu, email contact@tradutex.ro, fax. 

0368.458.209, tel. 0723.063.253, reprezentată legal de către dna Ganuşceac Elvira în calitate de administrator, denumită în 

continuare PRESTATOR 

şi 

 

SC.........................................................SRL, cu sediul în mun. ................................., str.. ................................., nr............, 

bl......., sc......., ap..., sector ..., jud............, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .................................., CUI 

......................................., cont IBAN ..........................................................................banca ............. sucursala............................. 

, e-mail ............................... ,  tel. ................................., reprezentat legal de catre ................................................... denumit în 

continuare BENEFICIAR, am încheiat prezentul contract în următoarele condiţii stabilite de comun acord: 

           

2.OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.2 Prestatorul se obligă să execute: Servicii de traducere. 

Art.3 În înţelesul prezentului contract 1 pagină reprezintă echivalentul a 2000 de caractere cu spaţii traduse care va fi tradusă 

în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. Documentaţia va fi trimisă în format 

text prin e-mail ................................................. , iar la cerere și în format tipărit A4, costul timbrului postal fiind suportat de 

beneficiar. 

          

3.DURATA CONTRACTULUI 

Art.4 Durata de realizare a documentelor se va stabili pentru fiecare comandă în parte, iar termenul va decurge din momentul 

confirmării comenzii sau achitării unui avans (după caz).  

 

4.ONORARIUL CUVENIT 

Art.5 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, care se va plati prestatorului de către beneficiar va fi calculat la final 

conform tarifului stabilit pentru fiecare comandă în parte. 

Art.6 Plata facturii se va efectua în termen de 7 zile calendaristice, termen ce se va calcula din data emiterii facturii sau din 

ziua predarii documentului tradus, conform prezentului contract. În caz contrar, Beneficiarul va suporta penalizări conform art.    

17, penalități ce pot depăși prețul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  

        

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

Drepturile și obligațiile Prestatorului: 

Art.7 Prestatorul se obligă să presteze serviciile în condiţii asumate prin prezentul contract. 

Art.8 Orice eroare pretinsă de către Beneficiar trebuie notificată în scris Prestatorului respectând art. 12 din prezentul contract, 

și va fi dovedită printr-o verificare de o terță parte, traducător autorizat de către Ministerul Justiției. Plata pentru terța parte va 

fi făcută de către Prestator dacă se dovedește că greșelile au fost din vina lui. În caz contrar, plata unei terțe părți va fi făcută 

de către Beneficiar.  

Art.9 Plata pentru verificare se va calcula cu 50% din oferta făcută Beneficiarului pentru limba în cauză și se va aplica doar 

pentru partea de text revizuită (minim 1 pagină). 

Art.10 Prestatorul își rezervă dreptul de a suspenda prestarea serviciilor sau livrarea comenzii plasate anterior de către 

Beneficiar, în cazul în care există facturi neachitate pentru alte comenzi anterioare pentru care nu există neconformități 

înregistrate, fără a i se calcula penalizări Prestatorului pentru întârzierea livării comenzii curente. 

 

Drepturile și obligațiile Beneficiarului: 

Art.11 Beneficiarul se obligă să specifice în ziua lansării unei comenzi detalii importante referitor la documentele propuse spre 

traducere (necesitate traduceri autorizate, legalizare notarială, traducere în extras, traducere tipărită, etc.), în caz contrar 

perioada de predare sau costul traducerilor poate fi prelungită/modificat fără a i se aplica penalități prestatorului. 

Art.12 Beneficiarul se obligă să transmită în termen de 3 zile calendaristice un proces verbal de predare-primire semnat și 

ștampilat pentru traducerile primite din partea prestatorului, iar în cazul unor eventuale neconformități, să le notifice în scris 

Prestatorului în vederea evaluării și soluționării înainte de a semna procesul verbal de predare-primire. Depășirea termenului 

de 3 zile după predarea traducerii, presupune acceptarea automată a procesului verbal de predare-primire de către Beneficiar. 

Art.13 Beneficiarul are dreptul ca înainte de a lansa o comandă a cărui volum depășeste 50 pagini, să solicite gratuit un test de 

cca 1500-1800 caractere cu spații traduse pentru a se asigura de calitatea traducerii.  

Art.14 Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit dacă nu intervin alte situații enumerate în 

clauzele de mai sus. 

mailto:contact@tradutex.ro
mailto:iliescualex@yahoo.com


2 

 

Art.15 Beneficiarul se obligă să plătească întreg tariful servicului către prestator in ziua emiterii facturii sau în termen de 7 zile 

calendaristice. 

 

6. SANCȚIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR 

Art.16 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci 

beneficiarul are dreptul de  a calcula din preţul traducerii, ca penalităţi, o sumă  echivalentă cu o cotă procentuală de 0,50% 

pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea în totalitate a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.  

Art.17 În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termenul precizat la art. 5 atunci acesta are obligaţia de a plăti ca 

penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,50% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la 

îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

Art.18 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă 

dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 

 

CLAUZE SPECIFICE 

 

7. ALTE RESPONSABILITĂȚI ALE PRESTATORULUI 

Art.19 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite 

angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

Art.20 Prestatorul se obligă să  depună toate diligenţele pentru prestarea în condiţii optime a serviciilor încredinţate. 

Art.21 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu acest contract şi este răspunzător 

atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate pe toată durata contractului. 

 

8. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 

Art.22 Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea documentaţiei. 

Art.23 În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate beneficiarului, 

părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; 

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 

Art.24 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica 

acest lucru, în timp util, beneficiarului. 

Art.25 În afara cazului în care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în 

îndeplinirea contractului cu respectarea art. 10, oferă dreptul benefeciarului de a solicita penalităţi prestatorului. 

 

9. FORȚA MAJORĂ 

Art.26 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

Art.27 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 

perioada în care aceasta acţionează. 

Art.28 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se 

cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

Art.29 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. 

 

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Art.30 Beneficiarul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 

neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

Art.31 Dacă beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, partea interesată va 

solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din mun. Braşov. 

 

11. CONFIDENTIALITATE 

Art. 32. Părțile contractante se obligă să trateze toate informațiile și documentațiile de care au luat la cunoștință în cursul 

derulării prezentului Contract ca informații confidențiale, să nu le divulge terților și să păstreze secretul comercial, astfel încât 

să nu prejudicieze cu nimic cealaltă parte.  

 

12. COMUNICĂRI 

Art.33 Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în scris, cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

13. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

Art.34 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Art.35 Prezentul contract s-a încheiat la distanţă, prin trimitere pe email în 2 exemplare, câte una pentru fiecare parte, astăzi 

...................... fiind semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, producându-şi efectele de la data semnării lui. 

                                              

BENEFICIAR,      PRESTATOR,   

                                                                                   SC MATREV INTERNATIONAL SRL 


