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CONVENTIE CIVILA

Privind oferirea de servicii de Interpretariat În limbaj mimico-gestual

Art.I. - PARTILE CONTRACTANTE

Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simlonescu" Hunedoara cu sediul in Hunedoara, Str.
Victoriei nr. 14., telefon / fax: 0254713820 / 0254711576 email: secretariat@sphd.ro C.U.!.
5453860 cont R049TREZ367504lXXX000086 deschis la TREZORERIA OPERATIVA 
MUNICIPIUL HUNEDOARA, reprezentat de Ee. BUDAE RADU-ION cu funcţia de
manager, numit În continuare BENEFICIAR

si O-na SIMION GEORGETA-VIORICA, cu domiciliul in SIMERIA, STR. TErOR NR. 4,
C.N.P. 2730725205511, C.r. /B.I.SERIA 769067, INTERPRET AL LIMBAJULUI MIMICO 
GESTUAL, având Autorizaţia nI.54/2012//54/11.03.2016, în calitate de PRESTATOR,

au convenit incheierea prezentului contract civil de prestari servicii,

Art.2. - OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul convenţiei îl constituie asigurarea unei comunicări În limbajul mimico-gestual, la
solicitarea instituţiei , în baza Legii 448/2006 privind Protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi, prin capitolul IV: accesibilitate, art. 61, lit. f şi art/.69. Paragraf 1

Art.J.> DURATA CONTRACTULUI

Durataprezentului contract este de 6 luni cu incepere de la 16.11.2017 pana la 16.05.2018.

ArtA. - ONORARIUL

Onorariul pentru serviciile prestate beneficiarului este de 100 lei net/şedinţă.

Onorariul se achita prin BCR, Cod IBAN-R008RNCB0318064873170001, în termen de 3 zile,
de la data emiterii facturii.

Art.5. - OBLIGATIILE PARTILOR



Beneficiarul se obligă să asigure condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii de interpretariat
pentru prestator. Se obliga să pună la dispoziţia interpretului, spaţiile, documentele si dotările

necesare pentru ca acesta să îşi poată îndeplini integral obligaţiile asumate. Se obliga să pună la
dispoziţia interpretului mijloace de transport de la sediul unde acesta îşi desfăşoarăactivitatea şi

retur, până la locaţia unde are loc activitatea de interpret în limbaj mimico-gestual, sau atunci
când acest lucru nu este posibil, să facă decontarea cheltuielilor de transport.

Solicitarea interpretului se va face în scris şi telefonic, cu cel puţin trei zile înainte de data
stabilită pentru desfăşurarea activităţii de interpretariat în limbaj mimico-gestual, In caz de
urgenta, solicitarea interpretului se va face telefonic cat mai repede posibil.

Beneficiarul se obliga sa achite onorariul stabilit conform art. 4 in termenul aratat la art. 4.

2. Prestatorul se obliga sa realizeze prestatiile inscrise la art.2 , cu diligenta si buna-credinta.

Prestatorul se obliga sa finalizeze serviciile care constituie obiectul prezentei convenţii la
termenul/termenele stabilite in convenţie.

3. Pe perioada desfasurarii acestei conventii civile, la solicitarea beneficiarului prestatorul va
sustine la sediul institutiei sedinte de instruire cu personalul medical in vederea folosirii la
nevoie a limbajul mimico gestual pentru comunicare facilă.

Art.6. - MODIFICAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract va fi modificat numai cu acordul comun al partilor exprimat in acte aditionale.

Art.7. - INCETAREA CONTRACTULUI

1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:

- prin acordul comun, exprimat in scris, al partilor;

- prin implinirea termenului prevazut la art.3 al prezentului contract;

- prin imposibilitatea indeplinirii obiectului prezentului contract.

2. In toate cazurile, beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului onorariul cuvenit pe~tru

serviciile prestate pana in momentul incetarii prezentului contract.

Art.8. - DISPOZITII FINALE

1. Prezentul contract reprezinta acordul de vointa al partilor contractante, fiind singurul
instrument probant al raporturilor juridice dintre acestea.

2. Prezentul contract s~a incheiat in doua exemplare originale, ambele cu aceeasi valoare, unul

pentru beneficiar si unul pentru prestator.
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PERSOANELOR VÂRSTNICE

AUTORIZAŢIE

pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual
Nr, S4 /11.03.2016

Doamna SIMION GEORGETA VIORICA, fiica lui Tudor Ioan şi Viorica,
născută la data de 25.07.1973, domiciliată în Orş. Simeria, str. Teilor, nr. 4, judeţul
Hunedoara, posesoare a CI seria HD, numărul 769067, emis! la data de 22.07.2015,
de SPCLEP Simeria, este autorizatii să exercite profesia de interpret al Umbajului
mim ico-gestual,

Prezenta autorizaţie a fost eliberată în conformitate cu prevederile alt. 69 alin. (2)
din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta autorizaţie are valabilitate 2 ani de la data eliberării.

Memb{]4'-'M1 J-..:-~.-.tt:~

MITRAN LIANA MARIA

v~.eepr. te,
.~r::e("J_

M ' GmpcU

a
LAVINIA CERASELA CHIRIAC



3. Prin semnarea prezentei conventii civile, prestatorul opteaza pentru impozitarea veniturilor
realizate ca urmare a incheierii acestei conventii civile potrivit art. 52 indice 1 din Codul fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare. Beneficiarul are obligatia calculului impozitului final
prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor prin aplicarea unei cote de 16% asupra
venitului brut.
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