
CONTRACT DE CONSULTANŢĂ 
 
 - Model - 
  
1. DECLARATIE GENERALĂ 
  
Acest contract de consultanţă (acord) intră în vigoare la date de ........... între .........., numit 
consultant, cu sediul în ..........., si .............., numit client, cu sediul în ..................... 
  
2. TERMENUL  
  
Consultantul va fi la dispoziţia clientului începând cu data de ........ până la data de 
..........., cu excepţia situaţiei în care acest acord încetează la o dată anterioară, potrivit 
conditiilor stabilite în prezentul acord. 
  
3. DESCRIEREA SERVICIILOR DE CONSULTANTĂ  
  
A. Consultantul va asigura următoarele servicii, inclusiv avize scrise (se enumeră si se 
descriu serviciile). 
B. Consultantul va asigura aceste servicii la capacitatea si cu eficienta sa maximă timp de 
minimum ...... ore pe lună. Clientul şi consultantul pot să hotărască de comun acord, în 
scris, mărirea numărului de ore pe lună. 
  
4. PLATA  
  
A. Clientul este de acord sã plătească consultantului o sumă de ......... lei pe ora de lucru 
efectuată potrivit acestui acord. 
B. Clientul este de acord să ramburseze consultantului pentru cheltuielile pe care acesta le 
face în numele clientului si cu care clientul este de acord în prealabil. 
Cheltuielile rambursabile includ ........................................... 
Pentru rambursarea cheltuielilor, consultantul trebuie să prezinte clientului o listă 
amănunţită a cheltuielilor însoţite de chitanţe. 
  
5. CONSULTANTUL ESTE COMERCIANT INDEPENDENT  
  
În asigurarea serviciilor pentru client, consultantul este comerciant independent si 
angajat, agent sau partener al clientului. Consultantul, nu clientul, răspunde de plata 
tuturor impozitelor, taxelor pentru asigurarea socială şi a oricăror altor plăţi prevăzute de 
lege. 
  
6. CONSULTANTULUI NU I SE PERMITE SĂ SE ANGAJEZE ÎN NICI O 
ACTIVITATE ÎN CONFLICT CU INTERESELE CLIENTULUI  
  
Pe perioada acestui acord, consultantului nu îi este permis să se angajeze în nici o 
activitate sau afacere în conflict cu interesele clientului. Clientul poate determina dacã o 
activitate sau afacere intră în contradicţie cu afacerea lui. 



  
7. ÎNCETAREA ACORDULUI  
  
Acest acord ia sfârşit în una din următoarele situaţii: 
A. Expirarea acestui acord; 
B. Clientul probează că, consultantul este angajat sau pe cale să se angajeze într-o 
activitate sau afacere care contrazice interesele afacerii clientului; 
C. După ce clientul îi dă consultantului un preaviz de ..... zile anunţându-l că 
intenţioneazã să pună capăt acordului; 
D. După ce consultantul îi dă clientului un preaviz de ..... zile anunţându-l că 
intenţionează sa pună capăt acordului; 
E. Clientul încalcă obligaţiile prevăzute în acord faţă de consultant. Consultantul notifică 
încălcarea, iar clientul nu o corectează în termen de ....... zile de la primirea notificării de 
la consultant. 
F. Consultantul încalcă obligaţiile prevăzute de acord faţă de client, clientul notifică 
încălcarea, iar consultantul nu repară încălcarea în termen de ..... zile de la primirea 
notificării de la client. 
Dacă acest acord ia sfârşit dintr-un motiv sau altul, clientul trebuie sã plăteascã 
consultantul pentru munca efectuată de consultant până la data încetării acordului. 
  
8. NOTIFICÃRI  
  
Toate notificările prevăzute în acest acord trebuie să se facă în scris şi să se remită la 
următoarele adrese: 
Partea                                                  Adresa 
  
(Numele clientului)              (Adresa clientului) 
  
(Numele consultantului)                (Adresa consultantului) 
Semnăturile de mai jos atestă cã clientul şi consultantul au încheiat acest acord la data de 
../.../..... . 
  
Client                                                            Consultant  
Prin:                                                                       Prin: 
 
 
 
 
 
*** Prezentul act are caracter informativ. Pentru a putea intra in posesia formei juridice 
finale a acestuia, ne puteti contacta la e-mail: office@stiintejuridice.ro 
 
 


