

 CONTRACT DE COLABORARE

   Între
   1. S.C. ................... S.R.L., cu sediul în ......................, str. .........., nr. ........, bl. ......., sc. .... ap. ...., sector ........., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având codul fiscal nr. .......... şi contul nr. ........... deschis la ............, reprezentată prin dl. ......... în calitate de Director, denumită în continuare BENEFICIAR
   şi
   2. Dl./D-na ....................., domiciliat în ................., str. .............. nr. ....., et. ...., ap. ...., sector ......, identificat cu B.I. seria ....., nr. .........., denumit în continuare COLABORATOR.
   a intervenit prezentul contract de colaborare.
   Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
   COLABORATORUL desfăşoară/asigură ................................... BENEFICIARULUI în cadrul S.C. .......... S.R.L. contra unei remuneraţii lunare.
   Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI
   Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ....... luni, cu începere de la data semnării acestuia.
   Art. 3. OBLIGAŢIILE COLABORATORULUI
   Pentru realizarea obiectului prezentului contract, COLABORATORUL se obligă:
   - să realizeze ..................................................... , la termenele cerute de Beneficiar;
   - să asigure .......................................................
   - să manifeste o conduită onorabilă, să respecte regulamentul de ordine interioară al societăţii;
   - în caz de îmbolnăvire sau în alte situaţii, independente de voinţa sa, care îl fac indisponibil, să anunţe Beneficiarul în timp util pentru a fi înlocuit, urmând să prezinte acestuia certificat medical sau alte acte de natură să dovedească incapacitatea sau indisponibilitatea sa de a se prezenta la program;
   Art. 4. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
   BENEFICIARUL se obligă:
   - să asigure condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii Colaboratorului în perioada contractului;
   - să pună la dispoziţia Colaboratorului spaţiile şi dotările necesare pentru ca acesta să-şi poată îndeplini integral obligaţiile asumate;
   - pentru perioada de colaborare să elibereze Colaboratorului o adeverinţă din care să rezulte durata contractului, precum şi venitul realizat de către acesta;
   - să efectueze plata drepturilor de colaborare lunar în sumă de ............ lei, din care COLABORATORUL va vărsa la bugetul statului impozitul pe venit datorat şi stabilit potrivit reglementărilor în vigoare;
   Art. 5. Modificarea condiţiilor prezentului contract (inclusiv rezilierea lui înainte de termen) poate avea loc numai cu acordul părţilor.
   Încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţi şi al treilea pentru circumscripţia financiară teritorială la care se face înregistrarea contractului.

   BENEFICIAR,
 COLABORATOR,


