
CONTRAÇT CIVIL DE PRESTARI SERVICII 
NR.WS.... DIN.R.SH20K. 

I.PARTI CONTRACTANTE 

Intre 
1.1 Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti-PROEDUS adresa Splaiul 

Independentei nr. 2, sect. 5. Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director - Florin 

Diaconescu, denumit in continuare ,,Beneficiarul" 
^i 
1.2. Cojocea R�zvan-Andrei Persoana Fizica Autorizata, cu Sediul profesional in Bucuresti, Sector 

6. Strada Ro_ia Montan�, Nr. 3, Bloc M20, Scara 5, Etaj 4, Ap. 159, Cod unic de inregistrare 
37088304. din data de 22.02.2017, Numar de ordine in Registrul Comertului F40/302/22.02.2017, 
cont 1BAN RO12INGBO0009999066086808, numit in cele ce urmeaza,Prestatorul 

II.DEFINITII
2.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) contract prezentul contract si toate anexele sale 

b) Beneficiarul si Prestatorul (operatorul economic) - partile contractante asa cum sunt acestea 

numite in prezentul contract 
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, in baza contractului pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract 

d) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor care nu se datoreaza greselii sau 

vinei acestora, care nu poate fi prevazut la momentul incheierii contractului; sunt considerate 

asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, 

restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enuntarea nefind exhaustiva ci enuntiativa. 

Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 

e) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

IIL OBIECTUL, DURATA SI PRETUL CONTRACTULUI 

3.1 Prin prezentul contract, Prestatorul se angajeaz� sa presteze servicii de organizare a jocurilor de 

handbal descrise la Cap. IV, pct. 4.l în perioada 14.04.2018-22.04.2018, în cadrul proiectului 

Festivalul Sportului" organizat de Beneficiar în Parcul Tineretului, intrarea Gheorghe $incai, din 

Capital�. 3.2 Pentru indeplinirea prezentului contract, Beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului pretul 

de 2500 lei brut. 
3.3 Remuneratia se va plati intr-o singur� tran_� în contul specificat de prestator pe factura emis� de 

acesta. 

3.4 Plata se va face in termen de maximum 60 de zile lucratoare de la data finalizarii prestatiei si see 

va face in baza procesului verbal de receptie a serviciilor. In cazul in care, din procesul verbal de 

receptie reiese ca Prestatorul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale, Beneficiarul isi rezerva 

dreptul de a aplicao penalizare asupra sumei. 

3.5 Contractul inceteaza sa produca efecte in momentul in care ambele parti si-au indeplinit 

obligatiile una fata de cealalta. 



IV. OBLIGATIILE PARTILOR 

Obligatile principale ale Prestatorului: 
a. S� organizeze un num�r de 36 de jocuri la disciplina handbal respectiv 4 jocuri pe zi _i s� se 

asigure ca num�rul de participan�i s� fie de minim 5 la fiecare joc organizat; 
b. S� realizeze inscrierea participantilor la jocurile de handbal; 
C. S� asigure buna desfasurare a jocurilor ce vor avea loc in Parcul Tineretului, intrarea 

Gheorghe ^incai; 
d. S� se prezinte cu cel pu�in 30 de minute înainte de ora începerii, la data _i locul stabilite 

pentru eveniment; 
e. S� realizeze baza de date cu participantii inscrisi la jocurile de handbal _i s� o predea 

reprezentan�ilor Beneficiarului pân� la data de 24.04.2018; 

f. S� prezinte participantilor regulile jocurilor de handbal; 

g. S� verifice documentele participantilor din cadrul jocurilor handbal; 
h. S� realizeze tabelul cu castigatorii jocurilor si sa il transmita catre reprezentantii 

Beneficiarului pân� la data de 24.04.2018; 

Så presteze serviciile prev�zute în contract cu profesionalismul �i promptitudinea cuvenite 

angajamentului asumat; 

Sã obtin� acordul BENEFICIARULUI, înainte de a contracta orice alte angajamente, care ar 

putea fi de natur� s� îl pun� în imposibilitatea de a se conforma prevederilor prezentului 

. 

contract; 
k. S� asigure confiden�ialitatea datelor _i rezultatelor legate de serviciile prestate. 

I S� se ab�in� de la orice conflict _i s� se adreseze direct conducerii BENEFICIARULUl pentru 

rezolvarea oric�rei probleme conflictuale; 
m. S� respecte programul comun de lucru stabilit cu BENEFICIARUL; 

n. S� nu fac� acte sau fapte de natur� care ar putea prejudicia executarea cu bun� credin�� a 

prezentului contract. 

o. S� comunice BENEFICIARULUI în scris, la data semn�rii prezentului contract, orice 

angajamente existente care pot afecta derularea prezentului contract.

p. Sã ob�in� acordul BENEFICIARULUI, înainte de a contracta orice alte angajamente, care ar 

putea fi de natur� s� îl pun� în imposibilitatea de a se conforma prevederilor prezentului 

contract; 
r. Sä execute întocmai _i la timp obliga�iile asumate prin semnarea prezentului contract, 

semnând la finalizarea acestora un proces verbal de receptie, al�turi de reprezentantul 

Beneficiarului. 

4.2 Obligatile principale ale Beneficiarului: 

1) sa-I remunereze pe prestator pentru serviciile prestate; 

2 sa colaboreze cu Prestatorul pentru solutionarea oricaror incidente aparute pe parcursul derularii 

contractului; 
3) sa puna la dispozitia Prestatorului informatiile pe care acesta le-a solicitat si fara de care nu-si 

poate desfasura activitatea; 

4) cu exceptia obligatiilor prevazute expres, Beneficiarul este exonerat de orice alta raspundere in 

legatura cu prezentul contract. 

V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

5.1. Fiecare parte r�spunde fa�� de cealalt� pentru pagubele cauzate din culpa sa. 

5.2 In cazul in care una din parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste dar 

in mod necorespunzator, se obliga sa suporte daunele provocate celeilalte parti din culpa sa. 



VL INCETAREA CONTRACTULUI 

6.1 Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditii: 

a) Prin expirarea termenului si realizarea obiectului contractului; 

b) Prin acordul de vointa al partilor, consemnat printr-un document scris si semnat de ambele 

parti 
6.2 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante 

judecatoresti, in cazul in care una din parti: 

a) nu isi executa una din obligatiile prevazute la Capitolul IV din prezentul contract; 

b) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute in prezentul contract fara acordul celeilalte 

parti 
c) isi incalca vreuna din obligatiile sale dupa ce a fost avertizat, printr-o notificare scrisa, de 

catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract sau in 

termen de 5 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori 

isi executa in mod necorespunzator oricare din obligatiile ce ii revin. 

6.3 Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile 

contractante. 

6.4 Partea care invoca o cauza de incetare a prezentului contract o va aduce la cunostinta celeilate 

parti cu 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa isi produca efectele. 

6.5 Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat 

incetarea contractului. 

6.6 Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestari servicii, in cel mult 

5 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului 

si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea 

respectiv ar fi contrara interesului public. 

6.7 In cazul prevazut la pct. 6.6 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare 

pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

ontractului 

VILCONFLICTUL DE INTERESE 
7.1 Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori a stopa orice situatie care ar putea 

compromite executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract de prestari servicii. 
7.2 Prestatorul nu se va angaja in nicio activitate, in niciun proiect sau program, ce este sau ar putea 

fi in conflict cu interesele Beneficiarului sau cu prevederile legale in vigoare. 

VIII. FORTA MAJORA 
8.1 Forta majora, constatata de o autoritate competenta, exonereaza partile contractante de 

indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
8.2 Indeplinirea contractului va fi suspendat in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
8.3 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si 
in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 

limitarii consecintelor. 
8.4 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de S de zile, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 
fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

IX.SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
9.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila. 
In cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, partile aleg de comun acord competenta 
instantelor judecatoresti din Romania. 



X. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 

10.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

XILEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 

11.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

XII. CLAUZE FINALE 
12.1 Modificarea prezentului contract este posibila numai prin act aditional incheiat intre patile 
contractante. 

12.2 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre 

acestea, anterioara sau ulteriora incheierii lui. 
12.3 In cazul in care partile isi incalca obligatiile prevazute in prezentul contract si una dintre parti 
sufera un prejudiciu, faptul ca aceasta din urma nu isi exercita dreptul de a cere executarea intocmai 
sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu echivaleaza cu o renuntare la acest drept al sau. 

Prezentul contract a fost incheiat astazi 3::M:201., in doua exemplare, fiecare cu valoare de 
original, cate unul pentru fiecare parte. 

BENEFICIAR PRESTATOR 

Centrul de Proiecte Educationale Cojocea R�zvan-Andrei PFA 
si Sportive Bucuresti -PROEDUS 

DIRECTOR aA MUNI 
201EC 

JLU e NICIPIU UTOA: FIZIÇA A 

2/20 Florin Diaconescu CaTION, CTE EDUc FAO3 

ECOJbCEA 

(RAVAN AN 
Aviza 

Directoy AdJunct, 
Ruxandra leorglana Simion 

S08e3 ROMA 
ROEDUS, 

OMANI 

Avizat 
^ef ServiciulPpbjgcte 

Alina-Prc 

Avizat, 
Sef Birou Sport 

lulian Stelea 

Avizat, 
Consilier Juridic 

Stefapia Miror 

Antbem, 
Consilier bikoi sport 

Neaguane 
LLL3 / 
nJviNaS 

ALLNIAIH 

iONVNIH T08! 

S71a20dd. 

wvose 


