
CONTRACT CIVL DE PRESTAR. SERVICII

NR . DIN.2.9.8 

L.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" 

Si 

1.2. Musca Simona Mihaela, cu domiciliul în Bucuresti, Bdv. lancu de Hunedoara, nr.9, bl. 

I1, ap. 60, CNP 28702134300383, având cont IBAN RO34BTRL04401201276174XX, 
deschis la Banca Transilvania, numit in cele ce urmeaza ,Prestatorul". 

II. OBIECTUL �I PRE�UL CONTRACTULUI 

2.1 Prin prezentul contract, Prestatorul se angajeaza sa participe, in calitate de membru juriu 
in comisia ce va analiza din punct de vedere conceptual ofertele primite in cadrul achizitiei 

Servicii de organizare de targuri si expozitii, necesare in vederea desfasurari "Targul 

Oferta Educationala" 2018, cod CPV 79956000-0 (Rev.2) Servicii de organizare targuri si 

expozitii, inregistrata de Beneficiar sub nr. 5830/23.04.2018. 
2.2 Serviciile care fac obiectul prezentului contract vor fi asigurate de Prestator, la 

capacitatea �i eficien�a sa maxim�, cu respectarea termenelor stabilite, în prealabil, de comun 

acord.
2.3 Pentru îndeplinirea prezentului contract, beneficiarul se oblig� s� pl�teasc� prestatorului 
pretul de 1850 lei. 
2.4 Plata se va face în termen de maximum 60 de zile lucr�toare de la data finaliz�rii 
presta�iei _i se va face în baza procesului-verbal de receptie a serviciilor întocmit de c�tree 

Beneficiar. În cazul în care, din procesul-verbal de receptie a servicilor reiese c� Prestatoral
nu _i-a îndeplinit obliga�ile contractuale, Beneficiarul i_i rezerv� dreptul de a aplica o 

penalizare asupra sumei..

III. DURATA CONTRACTULUI 
3.1 Contractul este valabil de la data semnarii _i pån� la stingerea obligatiilor contractuale. 
3.2 Presta�ia va avea loc în data de 04.05.2018 

IV. DREPTURILE �I OBLIGA�IILE P�R�ILOR 
4.1 Beneficiarul se oblig�: 
a)s�-l plätcasc� pe Prestator pentru rezultatele activit�jii sale, în conditiile �i la termenele

prev�zute în prezentul contract;
b) s� creeze Prestatorului condi�ii corespunz�toare pentru realizarea obiectului contractului,

inclusiv s�-i pun� la dispozi�ie informa�ile �i documcnta�ia necesar� realiz�rii acestuia;

4.2 Prestatorul se oblig�: 
a) Sa participe in calitate de membru juriu in comisia ce va analiza din punct de vedere

conceptual ofertele primite in cadrul achizitici Servicii de organizare de targuri si 
expozitii, necesare in vederea des!asurarii "Targul Oferta Educationala"2018, cod CPV 
79956000-0 (Rev.2) Servicii de organizare targuri si expozitii, inregistrata de Beneficiar 
sub nr. 5830/23.04.2018, in data de 04.05.2018. 



b) Sa noteze din punct de vedere conceptual ofertele participante in on 

men�ionate la Cap. II pct.2.I contom Caietului de Sarcini aferent

c)sa semneze, alaturi de ceilalti memorl al comisiei procesul verbal de natar 

d) sa respecte 
intocmai toate clauzele prezentului contract 

e)sa manifeste receptivitate si deschidere fata de punctele de vedere exprimate de 

BENEFICIAR;

ca instinteze BENEFICIARUL cu privire la indisponibilitatea sa, din cauza de forta

majora, in maximum doua ore de la producerea acesteia: 

e) sa se abtina de la orice conflict si Sa se adreseze direct conducerii BENEFICIARULU 

pentru
rezolvarea oricarei probleme conflictuale;

h) sa nu faca acte sau fapte de natura sa prejudicieze executarea cu buna credinta si intocmai

a prezentului contract 

i)sa comunice BENEFICIARULUI in scris, la data semnarii prezentului contract, orice

angajamente existente care pot afecta derularea prezentului contract;

i)sa obtina acordul BENEFICIARULUI, inainte de a contracta orice alte angajamente, care 

ar putea fi de natura sa il puna in imposibilitatea de a se conforma prevederilor 

prezentului contract; 

k)sa asigure confidentialitatea datelor si rezultatelor legate de serviciile prestate; 

1) s� nu se angajeze în nicio activitate, în niciun proiect sau program, ce este sau ar putea f 

în conflict cu interesele Beneficiarului sau cu prevederile legale în vigoare.

V. R�SPUNDEREA P�R�ILOR
5.1 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunz�toare a obiliga�ilor asumate prin prezentul 

contract atrage r�spunderea pär�ilor în culp�, în afar� de cazurile de exonerare prev�zute de 

lege. 

VI INCETAREA CONTRACTULUI: 

6.1. Prezentul contract civil înceteaz�: 

prin acordul seris al P�r�ilor; 

la expirarea duratei acestuia, convenit� de P�r�i la Cap.III din prezentul contract; 

prin denun�area unilateral� de c�tre oricare dintre P�r�i, în condi�iile stabilite la art. 6.2. 

Contractul poate înceta din voin�a BENEFICIARULUI sau a PRESTATORULU1, cu 

6.2. 
obliga�ia aferent� de a notifica inten�ia sa, în scris, celeilalte P�r�i, cu cel pu�in 5 zile înainte de data 

propus� pentru încetarea contractului. 

VII. FOR�A MAJOR�

.T Forta major� exonereaz� de r�spundere p�r�ile, în cazul neexecut�rii par�iale sau totale a 

obliga�iilor asumate prin prezentul contract. Prin for�� major� se în�elege un eveninen

independent de vointa p�r�ilor, imprevizibil _i insurmontabil, ap�rut dup� încheierea

contractului �i care împiedicap�r�ile s� execute total sau par�ial obliga�iile asumate.

Partea care invoc� for�a major� are obliga�ia s� notifice celeilalte p�r�i, în scris, în max1m 

2 (doua) zile de la apari�ie, iar dovada for�ei majore se va comunica în maximum > (Cite 
zile de la apari�ie.

VIII. NOTIFIC�RI
n accep�iunea p�r�ilor contractante, orice notificare adresat� de una dintre acestea 

celeilalte este valabil îndeplinit� dac� va fi transmis� la adresa prev�zut� în partea

introductiv� a prezentului contract.
8,2 In cazul când notificarea se va face pe cale po_tal�, ca va fi transmis, prin scrisOare

recomandat�, cu confirmare de primire, _i se consider� primit� de destinatar la data 

mentionat� de oficiul po_tal primitor de acest� confirmare.

83 Dac� notificarea se transmite prin telex sau telefax, ca se consider� primit� în prima z1 

lucr�toare dupa cea în carc a fost expediat�.
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8.4 Notific�rile verbale nu se iau în considera�ie de nici una din p�rti, dac� nu sunt 
confirmate, prin intermediul uneia din modalit��ile prevazute în alineatele precedente

IX. LITIGII
91 Litigile ivite în derularea prezentului contract se solu�ioneaz� pe cale amiabil� sau de 
ctre instanta judec�toreasc� competentá, m cazul în care nu s-au solu�ionat pe cale amiabila.

IX. CLAUZE FINALE
10.1 Modificarea prezentului contract civil de prestäi servicii se poate face prin act adi�ional 

încheiat între p�r�ile contractante.

10.2 in cazil în care p�r�ile î_i încalc� obliga�iile preväzute în prezentul contract, 
neexercitarea de partea care sufer� vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai

sau prin echivalent b�nesc a obliga�iei respective nu echivaleaz� cu o renun�are la acest drept

al s�u. 
10.3 Prezentul contract civil a fost încheiat în dou� exemplare, fiecare cu valoare de original, 
câte unul pentru fiecare parte.

Prezentul contract a fost incheiat astazi :.01:.0 in doua exemplare, fiecare cu 

valoare de original, cate unul pentru fiecare parte. 

PRESTATOR 
Musca SimonaTihaela 

BENEFICIAR 
Centrul de Proiecte Educationale 
si Sportive Bucuresti - PROEDUS 

UI BUC DIRECTOR 
Florin Diaconescu 

ICIPIUL
ONA EDUCATIO

PROF Avizat, 
DIREÇTOR ADJUNCT 
Ruxardra Sihipn 

DUS, 

SEF SERtigy ProIECTE
Proiecte
Alina Pur�ai,

Z 

Avizat,
SEF BIROU 

Cultural, Artistig si Educational 
Nicolcaniti 

Avízat, 
CONSILIER JURIDIC 
Stefahia Mitroi 

Consilier/Birou 
Cultural, Artistic si Educational 
Cristiana Stoian 


