
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 
Nr. 1441 din data de 05.04.2018 

Incheiat între: 

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucure_ti - PROEDUS, adresa Splaiul Independentei nr. 2 
sect 5. Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director - Florin Diaconescu, denumit in calitate 

de Achizitor, pe o parte 
Si 

SC SPORT ARENA S.R.L., cu sediul in B-dul Ferdinand I, Nr. 97, Bl.P17, Sc.B, Et.3, Ap.28, Sector 2, 
Bucuresti Cod postal 021385, avand CUI: RO 15865124, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Nr. 
J40/14607/3.11.2003, reprezentat� prin Radu Petre in calitate de Administrator, denumita in continuare 

Prestator, pe de alta parte 

1. Obiectul contractului 
1.l- Prestatorul se oblig� sä execute Servicii de organizare a evenimentelor sportive, cod CPV 92622000- 

7, necesare pentru buna desfasurare a evenimentului "Festivatul Sportului'", în conformitate cu obliga�ile 

asumate prin prezentul contract, dupa cum urmeaza: 
1.1. Prestatorul va pune la dispozitia Achizitorului, , cu toate utilitatile si echipamentele necesare, conform 

Anexei nr 1 la contract. 
- Perioada amenajarii locatiei: 09 13.04.2018 

- Perioada evenimentului: 14 -22.04.2018 

-Perioada dezamenajarii locatiei: 23-27.04.2018 

2. Pre�ul contractului si Modaltatea de plata 
2.1 Preul convenit pentru îndeplinirea contractului, plätibil Prestatorului de cätre Achizitor, este de 

40.500 lei +TVA (19%). 
2.2. Achizitorul se oblig� s�ä pläteasc� pre�ul convenit pentru servicile contractate, in maxim 60 de zile de 
la data primirii si acceptarii facturii emise de catre Prestator, in baza unui proces verbal de receptie semnat 
de ambele parti, fara obiectiuni. 

3. Durata contractului 
3.1 -Prezentul contract intr� în vigoare la data semnarii prezentului contract _i este valabil pân� la data de 
31.05.2018, data la care toate obligatiile contractuale reciproce vor fi indeplinite. 

4. Executarea contractului 
4.1 Executarea contractului începe pe data de 09.04.2018 _i va înceta odat� cu îndeplinirea tuturor 
obliga�iilor contractuale de c�tre pär�i. 
5. Documentele contractului 
5.1 - Documentele contractului sunt: 

- oferta; 

- factura, 
proces verbal receptie 
orice alte documente, pe parcursul aparitiei lor. 

6. Obligatiile prestatorului 
6.1 Prestatorul se oblig� sä puna la dispozitia Achizitorului terenurile contractate, conform Art. I, precum 
_i toate accesoriile acestuia, in conditiile cele mai bune pentru desfasurarea activitatilor sportive. 

6.2 Prestatorul se obligä s� asigure asisten�a Achizitorului necesar� pe toat� perioada de derulare a 
contractului. 

6.3 Prestatorul se va abtine de la orice declara�ie public� privind derularea contractului fâr� aprobarea 
prealabila a achizitorului �i de la a se angaja în orice alt� activitate care intr� în conflict cu obliga�iile sale 
fat� de Achizitor conform prezentului contract. 
6.4 Codul de conduit� 
6.5- Plä�ile c�tre Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu ce 
poate deriva din Contractul de Servicii, _i Prestatorul nu va accepta niciun comision, discount, aloca�ie, plata 
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indirect� ori orice alt� forma de retribu�ie în leg�tur� cu sau pentru executarea obliga�iilor din Contractul de 

Servici. 
6.6- Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile în care se 
execut� Contractul de Servicii. 

7. Obligatle achizitorului 
7.1- Achizitorul se oblig� s� pl�teasc� pretul c�tre Prestator în termenul stabilit. 

7.2. Achizitorul va respecta normele si recomandarile Prestatorului. 

7.3. Achizitorul va folosi terenurile in bune conditii, sa nu va cauzs vreun prejudiciu prin actiunile sale sau 

ale tertelor persoane trimise de catre acesta, in caz contrar va suporta material pentru toate pagubele 

cauzate. 
7.4. Este total interzis Achizitorului si tertelor persoane trimise de catre acesta sa foloseasca in spatiul 

inchiriat materiale pirotehnice sau usor inflamabile. 
8. Sunctiuni pentru neîndeplinirea culpabil� a obliga�ilor 

8.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si respecte termenul de executie, 

atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1 % 

din pretul contractului pe ora de intarziere. 

8.2 In cazul în care achizitorul nu onoreaz� facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci acesta are obliga�ia de a pläti, ca penalit�ji, o sum� echivalent� cu 0.1% 

neefectuat� pentru fiecare zi de întârziere, pân� la îndeplinirea efectiv� a obliga�iilor. 

8.3 Nerespectarea de c�tre p�r�i a obliga�iilor preväzute în prezentul contract dä dreptul pär�ii lezate s� 

considere contractul reziliat de plin drept f�r� nicio alt� formalitate _i f�r� nicio altã procedur� judiciar� sau 

extrajudiciar�. Prezentul pact comisoriu de grad IV î_i produce efectele de la data scaden�ei obliga�iilor 

neefectuate. 

din plata 

9. Incepere, Jinalizare, întárzieri, sistare 

9.1 Dac� pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respect� termenul de prestare, acesta are 

obliga�ia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorul. 

9.2 In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 

intârziere în îndeplinirea contractului d� dreptul achizitorului de a solicita penalit�ji prestatorului. 

10. Pl��i �_i penalit��i de întârziere 

Achizitorul are obliga�ia de a efectua plata c�tre prestator în conditiile financiar fiscale prevazute de acele 

normative in domeniul bugetar, respectiv in perioada 24 - 30 ale lunii. 

11. Ajustarea prefului contractului 

11.1- Pentru serviciile prestate, pl��ile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în ofert�. 

1. 2. Pretul contractului este ferm _i nu se ajusteaz�. 

12. Amendamente 
12.1 P��ile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act adi�ional, numai în cazul apari�iei unor circumstan�e care lezeaz� interesele comerciale 

legitime ale acestora _i care nu au putut fi preväzute la data încheierii prezentului contract. 

12.2- Pårtjile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act adi�ional, 
adaptarea acelor clauze afectate de modific�ri ale legii. 

14. Cesiunea 
14.1 Prestatorul are obliga�ia de a nu transfera total sau partial obliga�iile sale asumate prin prezentul 
contract. 
14.2. Prestatorul poate cesiona dreptul sáu de a încasa valoarea contrapresta�iei serviciilor prestate, în 

conditiile prev�zute de dispozi�iile Codului Civil. 

14.3 

15. Incetarea contractului 
15.1. Prezentul contract de servicii va înceta automat dac� în termen 2 zile de la data emiterii comenzii 
prestatorul nu a demarat prestarea serviciilor în cauz�. 
15.2 

Solicit�rile de plat� cätre ter�i pot fi onorate numai dup� operarea unei cesiuni în condi�ile 14.2. 

Prezentul contract de servicii va înceta automat dac� nu a generat nicio plat� într-o perioad� de 
doua luni de la semnarea sa de c�tre pär�i. Incetarea va opera de plin drept, f�r� necesitatea vreunei 
formalitaji sau interven�ia autorit��ilor sau a instan�ei de judecat�. 
16. Forta major� 
16.1 Forta major� este constatat� de o autoritate competent�. 



16.2 For�a major� exonereaz� par�ile contractante de îndeplinirea obliga�iilor asumate prin prezentul 
contract, pe toat� perioada în care aceasta ac�ioneaz�. 
16.3-Îndeplinirea contractului va fi suspendat� în perioada de ac�iune a fortei majore, dar f�r� a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau p�r�ilor p�n� la apari�ia acesteia. 

17. Solutionarea litigiilor 
17.1- Achizitorul �i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil�, prin tratative 
directe, orice nein�elegere sau disput� care se poate ivi între ei în cadrul sau în leg�tur� cu îndeplinirea 

prezentului contract. 

17.2- Dac�, dup� 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul _i prestatorul nu reu_esc s� rezolve în 

mod amiabil o divergen�� contractual�, fiecare parte poate solicita ca disputa s� se solu�ioneze de c�tre 

instantele judec�tores_ti competente din România. 

18. Limba care guverneaz� contractul 
Limba care guverneaz� contractul este limba român�. 

19. Comunic�ri 

19.1 - (1) Orice comunicare între pärti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sã fie 

transmis� în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât _i în momentul primirii. 
19.2 Comunic�rile între p�ri se pot face _i prin telefon, telegram�, telex, fax sau e-mail cu condi�ia 

confirm�rii în scris a primirii comunic�rii. 

20. Legea aplicabil� contractudui 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

P�r�ile au înteles sä încheie prezentul contract, astazi, 05.04.2018, în 2 exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 

ACHIZITOR, 
DIRECTOR 

PRESTATOR 

ONICIA 
EDuG 

SC SPORT ARENA �RL 
Radu Petre 

Florin Diaconge 
RO 158 

OEDU OMANI 
^ef Serviciy/Proiecte 
Avizat, 

ComA Alina Purat 

807/26 

Avizat, 
Sef Birou Sport 
Julian Stelea 

Avizat, 
Consilier uridi 
Alina eqdorespk En,i JA 

o 

Intocmit, 
Consiligrbirou sport 
Neagyl äne 



Prestatorul va asigura: 

1. Terenuri de joc 
1.1.Teren handbal 

1.1.1. Suprafata sintetica modulara Sport Court PowerGame 648 mp (36 mx 18 m) inclusiv 

marcaje temporare 
1.1.2. 2 buc porti handbal 3m x 2m cu plasa 

1.2.Teren baschet 
1.2.1. Suprafata sintetica modulara Sport Court PowerGame -435 mp (29 m x 15 m) inclusiv 

marcaje temporare 
1.2.2. Sisteme de baschet mobile si pliabile Schelde Sports 

1.3. Teren volei 
Suprafata sintetica modulara Sport Court PowerGame -200 mp (20 mx 10 m) inclusiv 

marcaje temporare 
Fileu volei compus din stalpi si plasa-fileu 

1.3.1. 

1.3.2 

Accesorii erenuri sport 2 
2.1.Plasa laterala teren handbal 72 mx 3 m inclusiv stalpi sustinere 

2.2. Plasa laterala teren baschet 60 mx3m inclusiv stalpi sustinere 
2.3. Plasa laterala teren volei 40 m x 3 m inclusiv stalpi sustinere 

2.4. Sisteme baschet mobile si pliabile Schelde Sports -2 buc 
2.5. Fileu volei - conform regulament volei, compus din stalpi si fileu (2.8 m inaltime regalbila x 

9.5 m) 

Nr. Crt Categoria U/M Cantitatea Pretul Materiale Manoper 
unitar a 

mp 648.00 1.50 972.00 
100.00% 0.00 0.30 194.40 

Teren 0.00 
handbal 

0.10 

1.90 
buc 2.00 200.0 400.00 

100.00% 0.00 15.00 30.00 
Porti handbal 0.00 

15.00 

230.0 

0 
435.00 1.50 

3 
mp 652.50 
100.00% 0.00 0.30 130.50 Teren 

0.00 
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baschet 

0.10 

1.90 4 
buc 2.00 300.0 600.00 

0 
0.00% 100.00% 0.00 25.00 Sisteme baschet mobile si pliabile 50.00 

0.00 
Schelde 

25.00 
Sports 

350.0 

200.00 1.50 300.00 mp 
0.00% 100.00% | 0.00 0.30 60.00 

Teren volei 0.00 

0.10 

1.90 
buc 1.00 150.0 150.00 

0 
0.00% 100.00%% | 0.00 15.00 15.00 

Fileu volei 0.00 
compus din stalpi si fileu (2.8m inaltime 

reglabilX9.5m) 
15.00 

180.0 
0 

7 buc 1.00 30.00 30.00 
0.00% 100.00% 0.00 4.00 4.00 

Plasa laterala teren handbal 0.00 
72mx3m inclusiv stalpi sustinere 1.00 

35.00 

mp 1.00 30.00 30.00 
0.00% 100.00% 0.00 4.00 4.00 

Plasa laterala teren baschet 0.00 

60mx3m inclusiv stalpi sustinere 1.00 

35.0 

9 buc 1.00 30.00 30.00 

0.00% 100.00% 0.00 4.00 4.00 

Plasa laterala teren volei 0.00 

40mx3m inclusiv stalpi sustinere 1.00 

35.00 

3,164.500 491.90 

Recapitulatie/ i de eveniment 

Materia Manopera | Utilaj Transpor Total 

M m U 

3,164.50 491.90 0.00 226.30 3,882.70 Cheltuieli directe 
| Alte cheltuieli aferente manoperei 



11.07 |2.25% Contributia 

Mo Uo to To mo asiguratorie 

3,164.50 502.97 0.00 226.30 3,893.77 
TOTAL CHELT. 

311.50 DIRECTE 
8.000% 

Cheltuieli 

294.37 
indirecte 

Profit 
7.000% 4,500.00 

855.00 Total fara TVA 

19.000% 5,355.00D TVA= 

TOTAL 

GENERAL cu 

TVA/zi 
PRESTATOR 

ONICIA PIULU 
BU uCATIONC SC SPORT ARENA SRL 

ACHIZITOR, 

DIRECTOR 

Florin Diaconescu 

Radu Petro 158 

oRT AENa 
S.R. ROED 

Avizat, 
^ef ServiciyyProiecte 
Alina Purcáru 

507/72093 

Avizat, 
Sef Birou Sport 
lulian Stelea 

Avizat 
Consifier Juridhe 
Alna Teodoréiu 

intocmt 
Consiletbirou sport 
Neagu Fãrel 
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