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Din cuprins: 

 
 Acte juridice societăți  

Act constitutiv 
Act constitutiv nume colectiv 
Contract de cesiune de părţi sociale 
Proiect de fuziune/divizare 
Declarație 

 
 Acte juridice pentru asociații, cluburi și federații 

Acord de transfer 
Act constitutiv 
Act constitutiv pregatire sportivă 
Contract individual de muncă 
Declaraţie 
Regulamentulde organizare şi funcţionare a comisiei 
paritare 
Statutul 

 
 Acte juridice dreptul muncii 

Act adiţional cu clauze 
Act adiţional contract de muncă 
Contract de confidenţialitate 
Contract de garanţie materială 
Contract individual de muncă 
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Contract de muncă temporară 
Contract de ucenicie la locul de muncă 
Contract individual de muncă 1 
Contract individual de muncă 2 
Decizie de desfacere a contractului individual de muncă 
Decizie 
Preaviz 
Regulamentul comisiei paritare 
Regulamentul comitetului de securitate și sănătate 
Cerere pentru începerea negocierii contractului colectiv 
de muncă 
Contract colectiv de muncă  
Contract individual de munca 
Convocator pentru negocierea contractului colectiv de 
muncă la nivel de unitate 
Lista documentelor solicitate la angajare 
Regulament intern 

 
 
 Contracte interne 

Act de mecenat 
Antecontract de vânzare-cumpărare 
Contract de administrare 
Contract de agenţie comercială 
Contract de amanet 
Contract de antrepriză 
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Contract de arendare 
Contract de asigurare 
Contract de asistenţă financiară 
Contract de asistență juridică 
Contractul de asociere în participaţie 
Contract de audit financiar şi de certificarea bilanţului 
contabil 
Contract de comision 
Contract de comodat autovehicule 
Contract de comodat bunuri imobile 
Contract de comodat bunuri mobile 
Contract de concesiune 
Contract de concesiune 
Contract de consignaţie 
Contract de consultanţă (model de bază) 
Contract de consultanţă (protecţia proprietăţii 
industriale) 
Contract de cont curent 
Contract de credit în lei 
Contract de credit în valută 
Contract de depozit bancar 
Contract de depozit în docuri şi antrepozite 
Contract de depozit (model de bază) 
Contract de depozit-sechestru 
Acceptarea donaţiei 
Contract de donaţie (donaţie de acţiuni) 
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Contract de donaţie (donaţie de bani) 
Contract de donaţie (donaţie declarant superficie) 
Contract de donaţie (loc de veci) 
Contract de donaţie (loc de veci-cotă indiviză) 
Contract de donaţie (donaţie teren) 
Contract de donaţie (model de bază) 
Ofertă de donaţie 
Contract de donaţie (uzufruct viager) 
Contract de editare (cesiunea drepturilor de adaptare 
audiovizuală) 
Contract de editare (colecţie iniţiată de editor) 
Contract de editare (contribuţia la o operă colectivă) 
Contract de editare (cu coordonatorul colecţiei iniţiate de 
editor) 
Contract de editare (coordonatorul unei colecţii) 
Contract de editare (cu ilustratorul) 
Contract de editare (cu un packager) 
Contract de editare model de bază 
Contract de editare (traducerea unei opere de literatură) 
Contract de fideiusiune 
Contract de gaj comercial 
Contract de împrumut credit bancar garantat cu acţiuni 
Contract de credit bancar garantat cu ipotecă 
Contract de împrumut model de bază 
Contract de împrumut garantat cu ipotecă 
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Contract de împrumut între persoane fizice garantat cu 
amanet 
Contract de închiriere 
Contract de întreţinere cu drept de abitaţie viageră 
Contract de întreţinere 
Contract de întreţinere 
Contract de ipotecă 
Contract de locaţie de gestiune 
Contract de locaţiune autovehicule 
Contract de locaţiune bunuri mobile) 
Contract de locaţiune suprafeţe locative 
Contract de management 
Contract de mandat 
Contract de mandat comercial 
Contract de novaţie 
Contract de prestări de servicii 
Contract de prestări servicii informatice 
Contract de prestări de servicii tipografice  
Contract de publicitate 
Contract de rentă viageră 
Contract de schimb 
Contract de schimb imobiliar 
Contract de schimb mobiliar 
Contract de societate civilă 
Contract de sponsorizare 
Contract de standing order 
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Contract de transport 
Contract de transport 
Contract de tranzacţie 
Contract de utilizare a unui program pentru calculator 
Contract de vânzare-cumpărare bunuri imobile – cu 
drept de habitaţie viageră 
Contract de vânzare-cumpărare bunuri imobile cu 
garanţie ipotecară 
Contract de vânzare-cumpărare bunuri imobile) 
Contract de vânzare-cumpărare împrumut cu ipotecă 
legală 
Contract de vânzare-cumpărare 
Contract de voluntariat 
Contractul de web-hosting 
Contract individual de administrare în reţeaua sanitară 
Contract-cadru pentru acordarea microcreditelor 
Contract prestări servicii after-school 
Contract de leasing 
Contract pentru acordarea de servicii sociale 
Contract de vânzare-cumpărare 
 

 Contracte internaționale 
Contract de agenţie comercială 
Contract de barter 
Contract de comision 
Contract de consulting-engineering 
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Contract de distribuţie exclusivă 
Contract de franciză 
Contract de know-how 
Contract de leasing imobiliar 
Contract de leasing 
Contract de lohn 
Contract de vânzare-cumpărare comercială 
… lista continuă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


