
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 
Nr. 1442 din data 05.04.2018 

Incheiat între: 

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS, adresa Spl. 

Independentei 2. Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director - Florin Diaconescu, 
denumit in calitate de Achizitor, pe o parte 

Si 

SC BERGENBIER SA, cu sediul in Sos. Bucuresti-Nord., Nr. 10, Cladirea O1, etaj 5, oras 
Voluntari, judet 1lfov., inregistrat� în Registrul Comertului cu nr. J23/778/09.03.2015, cod unic de 
înregistrare RO6608725, cont bancar RO05CITI0000000725039018 deschis la Citibank Europe 

plc. Dublin - Sucursala Romania, Bucuresti, reprezentat� legal prin Gabriela Lupas Ticu -

Director Marketing si Nicolae Dragomir Director Financiar, denumita in continuare Prestator, pe 
de alta parte 

I. Obiectul contractului 

1.1 Prestatorul se oblig� s� execute Servicii de organizare a evenimentelor sportive, cod CPV 
92622000-7, necesare pentru buna desfasurare a evenimentului "Festivalul Sportului", care se va 
desfasura in perioada 9-27.04.2018, in parcul Tineretului, intrrea Gh. Sincai, prin asigurarea unui 

teren sintetic mini-fotbal, dupa cum urmeaza: 

1.1.1. Teren sintetic mini-fotbal: 
1.1.1.1.Cantitate: aproximativ 684 mp; 
1.1.1.2.Dimensiune: aproximativ 38 x 18 m 

1.1.1.3.Suprafa��: iarb� sintetic�; 

1.1.1.4.Marcaj teren 
1.1.1.5.Plaså împrejmuire: 11 Sm lungime x 5 m în�ltime. 
1.1.1.6.Perioada amenajare: 09.04.2018 - 13.04.2018 

1.1.1.7.Perioada proiect: 14.04.2018-22.04.2018; 
1.1.1.8.Perioada dezafectare: 23.04.2018 -27.04.2018; 

2. Pre�ul contractului si Modalitatea de plata 

2.1 Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, plätibil Prestatorului de c�tre Achizitor, este 
de 20.000,00 lei, TVA (19%) inclus. 
2.2. Achizitorul se oblig� s� pl�teasc� pretul convenit pentru serviciile 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 incepe la data semnarii acestuia �i va inceta odat� cu îndeplinirea 
tuturor obliga�iilor contractuale de c�tre p�r�i. 



5. Documentele contractului 

5.1 Documentele contractului sunt: 

- oferta; 

- factura; 

6. Obligatiile prestatorului 
6.1 Prestatorul se oblig� s� puna la dispozitia Achizitorului terenurile contractate, conform Art. 1, 

punctele 1.1.1 si 1.1.2, precum _i toate accesoriile acestuia, in conditii bune pentru desfasurarea 

activitatilor sportive. 
6.2 Prestatorul se oblig� s� asigure asisten�a Achizitorului necasar� pe toat� perioada de derulare a 

contractului, in caz de necesitate. 
6.3 Prestatorul se va abfine de la orice declara�ie public� privind derularea contractului f�r� 

aprobarea prealabil� a achizitorului _i de la a se angaja în orice alt� activitate care intr� în conflict 

cu obliga�iile sale fa�� de Achizitor conform prezentului contract. 

6.4 Pl��ile c�tre Prestator aferente Contractului de Inchiriere vor constitui singurul venit ori 

beneficiu ce poate deriva din Contractul de Inchiriere, _i Prestatorul nu va accepta niciun 

comision,discount, aloca�ie, plat� indirect� ori orice alt� forma de retribu�ie în leg�tur� cu sau 

pentru executarea obliga�iilor din Contractul de Inchiriere. 

7. Obligatiile achizitorului 
7.1 Achizitorul se oblig� s� pl�teasc� pre�ul 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 cauza 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. Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabil� a obliga�iilor 
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 0,03 % din pretul contractului pe ora de intarziere. 
8.2 in cazul în care achizitorul nu onoreaz� facturile în temen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obliga�ia de a pláti, ca penalit�aji, o sumä echivalent� cu 

0.03% din plata neefectuat� pentru fiecare zi de întârziere, pân� la îndeplinirea efectivä a 

obliga�iilor. 
8.3 Nerespectarea de c�tre p�r�i a obliga�iilor prev�zute în prezentul contract dã dreptul p�r�ii 
lezate s� considere contractul reziliat de plin drept f�r� nicio altä formalitate _i f�r� nicio alt� 
procedur� judiciar� sau extrajudiciar�. Prezentul pact comisoriu de grad IV î_i produce efectele de 
la data scadentei obliga�iilor neefectuate. 

9. Incepere, finalizare, întarzieri, 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 întârziere în îndeplinirea contractului d� dreptul achizitorului de a solicita penalit��i prestatorului. 10. Plä�i _i penalitä�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 pre�ului contractului 
11.1. Pentru serviciile prestate, plä�ile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
ofert�. 
11.2. Pretul contractului este ferm _i nu se ajusteaz�. 

12. Amendamente 
12.1 P�r�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 prev�zute la data încheieriu 

prezentului contract. 
12.2 Pärtile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 

aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modific�ri ale legii. 

14. Cesiunea 
14.1 Prestatorul are obliga�ia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin 

prezentul contract. 
14.2. Prestatorul poate cesiona dreptul s�u de a încasa valoarea contrapresta�iei servicilor prestate, 

în condi�ile prev�zute de dispozi�iile Codului Civil. 
14.3. Solicit�rile de plat� câtre ter�i pot fi onorate umai dup� operarea unei cesiuní în condi�ile 

14.2 

15. Clauza anticoruptie 

15.1 Achizitorul este de acord si se angajeaza sa se conformeze tuturor legilor privind prevenirea 
si combaterea faptelor de coruptie care sunt si pot fi aplicabile pentru Bergenbier S.A. sau/si 

Achizitor, inclusiv, dar fara a se limita la Legea din Statele Unite ale Americii privind practicile 
de coruptie in strainatate (U.S. Foreign Corrupt Practices Act), Legea din Marea Britanii privind 
mita (UK Bribery Act) sau alte legi similare aplicabile in Romania. Fara a aduce atingere 
caracterului general al celor mentionate anterior, Achizitorul, in mod direct sau indirect, nu va: (i) 
da/oferi vreun fel de plata/bani ori alte bunuri, foloase sau servicii de valoare insemnata unui 
persoane fizice sau oficial strain sau roman cu intentia de a influenta in mod necorespunzator 
respectiva persoana in scopul de a obtine sau mentine o relatie comerciala ori orice alt avantaj 
comercial sau personal pentru sau in numele Bergenbier S.A ori a unei entitati afiliate Bergenbier 
S.A, sau (i) accepta vreun fel de plata ori alte bunuri, foloase sau servicii de valoare inseamnata 
din partea unui persoane fizice sau oficial strain ori roman, in cazul in care intentia celui care 
ofera bunul respectiv este de a influenta Achizitorul sa actioneze in mod necorespunzator. 

15.2 Achizitorul se obliga sa tina registre corecte si evidente clare cu privire la relatia comerciala
cu Bergenbier S.A. si partenerii sai si sa tina documentatie justificative pentru toate costurile cu 
terti efectuate in numele sau pentru Bergenbier S.A. referitoare la promovarea si comercializarea 
Produselor. 

15.3,,Oficial Strain" inseamna orice oficial public al oricarui department, autoritati sau agentii de 
stat sau membrii de familie ai acestuia, candidatii pentru o functie publica; personal executiv sau 
angajatii unei soicetati cu participatie de stat; orice persoana care actioneaza ca reprezentant a unui astfel de oficial; sau o persoana cu functie legislativa, administrativa sau judecatoreasca de 
orice natura, indiferent daca este numit sau ales in functia respectiva, care este in exercitiul unel unctii publice din partea oricarui stat sau teritoriu sau oricare autoritate/agentie publica ori 
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întreprindere publica a statului sau teritoriului respectiv, sau persoana care este un oficial sau agent al unei organizatii internationale. 

15.4 Pe durata prezentului Contract si timp de doi (2) ani dupa incetarea acestuia, Bergenbier S.A 
are dreptul, in baza unei notificari prealabile de zece (10) zile lucratoare, sa primeasca acces si sa 
examineze, direct sau prin reprezentanti, in timpul orelor de lucru si pentru o durata rezonabila de 
timp, toate registrele si documentele Achizitorului care privesc relatia contractuala cu Bergenbier 
S.A in baza prezentului Contract sau a unor acte anterioare si sa verifice conformitatea acestora cu 

prevederile Contractului si clauzei anticoruptie. 

15.5 Pentru a elimina orice dubiu, Achizitorului nu i se va solicita si nici nu va fi obligat sa 

dezvaluie orice informatie referitoare la alte produse /servicii care nu au legatura cu obiectul 
contractului si cu relatia pe care acesta o are cu Bergenbier S.A si nu va fi solicitata dezvaluirea 
oricaror date ce pot fi considerate sensibile conform reglementarilor concurentiale aplicabile." 

Intermediari: 
15.6 Achizitorul poate stabili si mentine o retea de expeditori, distribuitori, colaboratori sau alte 

persoane ori agenti ce actioneaza in subordinea sau controlate de catre Achizitor (, Intermediari") 
in Teritoriu prin acorduri scrise, nu mai in limitele prezentei sectiuni si cu acordul prealabil seris al 

Bergenbier S.A... 

15.7 Achizitorul va ramane totdeauna responsabil pentru performanta si respectarea obligatilor 
acestor Intermediari sub prezentul Contract si pentru urmarile oricaror acte sau omisiuni ale 

oricarui Intermediar in legatura cu prezentul Contract ca si cum ar fi fost efectuate de catre 

Achizitor. 

15.8 Achizitorul se va asigura ca acordurile sale cu Intermediari sai: (a) sunt conforme din punct 
de vedere material cu drepturile si obligatiile prevazute in prezentul Contract; (b) contin obligatii 
similare pentru Intermediar in ceea ce priveste Informatii Confidentiale si Proprietate Intelectuala 

conform celor impuse lui Achizitor in temeiul prezentului Contract; si (c) includ dreptul de 
incetare a acordului de catre Achizitor in caz de incalcare a oricarei astfel de obligatii de catre 

Intermediar. 

15.9 Achizitorul va actiona cu buna-credinta cand intreprinde noi relatii comerciale cu un 

Intermediar si va efectua, in limite rezonabile, cercetari preliminare pentru a determina daca 

Intermediarul a fost sau este subiect al unei investigatii pentru incalcarea legilor privind prevenirea 
si combaterea faptelor de coruptie care sunt ori pot fi aplicabile lui Bergenbier S.A., ori lui 
Achizitor sau Intermediarul este in intregime ori partial detinut sau controlat de stat. In cazul in 

care un Intermediar este subiectul unei investigatii pentru incalcarea legilor privind prevenirea si 
combaterea faptelor de coruptie ori este detinut sau controlat de stat, in intregime sau partial, 

Achizitorul va notifica Bergenbier S.A. inainte de a intreprinde relatii comerciale cu respectivul 
Intermediar, iar Bergenbier S.A. va avea dreptul de a refuza ca produsele sale sa fie distribuite prin 
Intermediarul respectiv. 

15.10 Achizitorul va (a) solicita Intermediarilor sai sa se conformeze celor prevazute in prezentul 
capitol (Clauza Anticoruptie); si (b) va notifica de indata Bergenbier S.A. in cazul in care a luat 

cunostinta de orice posibila sau certa incalcare a legislatiei mentionate anterior de catre orice 
Intermediar de-al sau; si va conveni cu Bergenbier S.A. asupra unui plan de remediere in legatura 

cu orice posibila sau certa incalcare a legislatiei mentionate anterior, comisa de caue 

Intermediar, despre care Achizitorul a luat cunostinta. 
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15.11 Achizitorul recunoaste in mod expres faptul ca niciun raport juridic nu se naste astfel intre Bergenbier S.A. si orice Intermediar al lui Achizitor. In consecinta, Achizitorul va apara, despagubi si exonera Bergenbier S.A. pentru si impotriva orice si toate pierderile cauzate de pretentii aduse impotriva Bergenbier S.A de catre Intermediari. 

Clarificari 
15.12 Daca Achizitorul are orice nelamurire referitoare la cerintele prezentei sectiuni sau referitoare la legile privind prevenirea si combaterea faptelor de coruptie, ori daca Achizitorul este nesigur asupra ceea ce este o practica comerciala acceptabila, Achizitorul poate adresa orice intrebare sau temeri in legatura cu aceste cerinte prin www.ethicspoint.com pentru Molson Coors Brewing Company. 

16. Incetarea contractului 
16.1. 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�. 
16.2 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 p�r�i. Incetarea va opera de plin drept, f�r� 
necesitatea vreunei formalit��i sau interven�ia autorit��ilor sau a instantei de judecat�. 

17. Forta major� 
17.1 Forta majorä este constatat� de o autoritate competent�. 
17.2 Forta major� exonereaz� par�ile contractante de îndeplinirea obliga�iilor asumate prin 
prezentul contract, pe toat� perioada în care aceasta ac�ioneaz�. 
17.3 Indeplinirea 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 pân� la apari�ia acesteia. 

18. Solutionarea litigilor 
18.1 Achizitorul _i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil�, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disput� care se poate ivi între ei în cadrul sau în legätur� cu 
îndeplinirea prezentului contract. 
18.2 Dac�, dup� 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul _i prestatorul nu reu_esc s� 
rezolve în mod amiabil o divergentä contractualä, fiecare parte poate solicita ca disputa s� se 
solutioneze de c�tre instan�ele judec�tore_ti competente din România. 

19. Limba care guverneaz� contractul 
19.1 Limba care guverneaz� contractul este limba româan�. 

20. Comunicäri 
20.1 (1) Orice comunicare între p�r�i, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie s� fie 
transmis� în scris. 
20.2 (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât _i în momentul 
primirii. 
20.3 Comunic�rile între p�r�i se pot face �i prin telefon, telegram�, telex, fax sau e-mail cu condi�ia 
confirm�rii în scris a primirii comunic�rii. 

21. Legea aplicabil� contractului 
21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
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P�rtile au înteles s� încheie prezentul contract, astazi, 08.04.2018 în 2 exemplare, câte

unul pentru fiecare parte. 

ACHIZITOR, 

DIRECTOR 

PRESTATOR 

SC BERGENBIER SA 

siPUL 
eDUCA 

Dircctor General 

ucjan Ghinea Florin Diaconescu 

Avizat, DUS 
S 

^ef Serviciu Proiecte 

Alina Purcaru 

Director Financiar 

Nicolae Dragomir 

Avizat, 
^ef Birou Sport 
lulian Stelea 

Avizat 
Consilier Juridid 
Alina Tepdoresdu 

Întocmiy 
Consilierou sport 

Neagy �hel 

FANATRA 

442 5.h 2oll 

AARIA MU 

181quabiag 


