
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

Nr. 1&4 Data J o/ 

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive- PROEDUS, adresa Splaiul Independentei, Nr. 2, 
Sector 5, Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director 
in continuare achizitor. pe de o parte 

Florin Diaconescu, denumit 

S.C. PROMO BUSINESS ADV S.R.L., cu Sediu social: Bucuresti, Sector 3. Str Intr. 

Reconstructiei, Nr 10, BI 29, Sc 1, Et 6, Ap 26, Cod postal: 031726, avand Punct de lucru: Oras 

Popesti Leordeni, Jud lfov, Sos Oltenitei, nr 21 A, Et 1, Cam 6, Cod postal: 077160, telefon 0799 

525 534, cod fiscal RO35573108, inregistrat la registrul comertului cu nr. J40/1416/2016, cont 

IBAN RO07 INGB 0000 9999 0562 7755, deschis la Banca: ING Sucursala Piata Alba lulia 
(RON), reprezentata prin domnul Tritescu Stefan, administrator, denumit in continuare prestator, 

pe de alta parte. 

2. Definiii 
2.1 - In prezentul contract urm�torii termeni vor fi interpreta�i astfel: 

a) contract - prezentul contract _i toate anexele sale;
b) achizitor �i prestator - p�r�ile contractante, a_a cum sunt acestea numite în prezentul contract

c) preful contractului- pretul plätibil prestatorului de c�tre achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integral� _i corespunz�toare a tuturor obliga�ilor asumate prin contract;
d) servicii- activit��i a c�ror prestare face obiect al contractului;
e) forta major� - reprezint� o împrejurare de origine extem�, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibil� _i inevitabil� , care se afl� în afara controlului oric�rei pär�i, care nu se datoreaz�ä
gre_elii sau vinei acestora, _i care face imposibil� executarea _i, respectiv, îndeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: r�zboaie, revolutii, incendii, inunda�ii sau orice alte 
catastrofe naturale, restrict�ii ap�rute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefind
exhaustiv�, ci enun�iativ�. Nu este considerat fort� major� un eveniment asemenea celor de mai sus 
care, f�r� a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obliga�iilor 
uneia din p�r�i; 
)i- zi calendaristic�; an- 365 de zile. 

3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu excep�ia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural �i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul ,zi"sau ,zile" sau orice referire la zile reprezint� zile calendaristice dac� nu se 

specific� în mod diferit.

4. Obiectul �i pre�ul contractului 
4.1- Prestatorul se oblig� s� presteze servicii de inchiriere corturi, cod CPV 79956000-0-Servicii 
de organizare de largurisi expozitii, avand Cod Unic de achizitie DA20099987, in cadrul proiectului
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Piata Statelor Membre ale Uniuni Europene 2018, desfasurat in data de S mai 2018 in ParculCIsmigiu, intrarea din Bulevardul Regina Elisabeta, Bucuresti, prin punerea la dispozi�ie a 4 bucati corturi necesare pentru echipa de organizare, conform Anexa 1 la contract ce cuprinde ofertadetaliata prezentata de catre prestator si dupa cum urmeaza: 4.1.1. Corturile vor avea dimensiunca: 3m lungime x 3m latimec. dotate cu: podea, mocheta, I masa/cort, 6 scaune/cort, oglinda, cuier, cate un sting�tor tip P6/cort. 4.2. Transportul �i personalul autorizat necesare realiz�rii in cadrul intregului proiect vor fi puse la dispozi�ie de c�tre Prestator. 
4.3. Montarea corturilor se va face in data de 27.04.2018, incepand cu ora 10:00, finalizarea montarilor fiind necesara pana in data de 03.05.2018. ora 14:00. Demontarea se va realiza in data de 05.05.2018, incepand cu ora 20:00 pana in data de 10.05.2018, ora 17:00. 

5. Pretul contractului

5.1. Pretul unitar convenit pentru indeplinirea contractului platibil prestatorului de catre achizitor 
este de 1.300,00 lei/buc fata TVA, respectiv 1.547,00 lei/buc cu TVA. 
5.2. Pretul total al contractului este de 5.200,00 lei fara TVA, respectiv 6.188,00 lei cu TVA. 
5.3. Contravaloarea servicilor efectiv prestate se va achita de c�tre Achizitor în baza facturii emise 
de c�tre Prestator, in maxim 30 de zile de la data semnarii procesului verbal de receptie. 

6. Durata si executarea contractului 

6.1. Prezentul Contract intr� în vigoare la data semn�rii _i este valabil pana la 10.05.2017, data la 

care vor fi indeplinite toate obligatile contractului de catre parti.
6.2. Executarea contractului se va desfasura pana in data de 10.05.2018, ora 17:00. 

7. Garan�ii �i r�spunderi
7.1. Pärtile i_i garanteaz� reciproc c� sunt constituite �i organizate, i_i desf�_oar� activitatea �i i_i 
executã obliga�iile în conformitate cu prevederile legale care le sunt aplicabile. 

7.2. Prestatorul declar� _i garanteaz� c� niciun acord, seris sau verbal �i nicio promisiune sau 
obliga�ie, contractat� anterior cu ter�i, nu se opun încheierii �i îndeplinirii prezentului Contract.
7.3. Pe durata prezentului Contract, Prestatorul se oblig� s� nu se angajeze în nicio activitate, în 
niciun proiect sau program, ce este sau ar putea fi în conflict cu interesele Achizitorului. 
7.4. Inc�lcarea de c�tre oricare dintre P�r�i a obliga�ilor asumate prin prezentul Contract d� dreptul 

celeilalte P�r�i de a ob�ine despägubiri pentru paguba suferit�. 

7. Drepturile �i obliga�iile P�r�ilor 

7.1. Drepturile �i obliga�iile Prestatorului
7.1.1. Prestatorul are dreptul de a primi, în condi�iile �i la termenele preväzute prin Contract 
remuneratia cuvenit� pentru prestarea serviciilor conform art. 5 si conform Anexa I la contract. 
7.1.2. Prestatorul are obligatia sa asigure intregul echipament tehnic necesar, conform oferte primite
si acceptate de catre achizitor, precum si intreg personalul de specialitate necesar pentru realizarea 

evenimentului.
7.1.3. Prestatorul are obligatia sa monteze �i s� demonteze echipamentele scenotehnice a_a cum este 

prev�zut la pct. 4.3. 

7.1.4. Prestatorul are obligatia sa respecte termenul prevazut in prezentul contract pentru realizarea 

obiectului sau. 
7.1.5. Prestatorul are obligatia sa asigure asistenta tehnica si personal speciaizat pe toata perioada 

de desfasurare a evenimentului mentionat la art.4, conform programului transmis de autoritatea 

contractanta. 
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7.1.6. Prestatorul se obligà s� i_i îndeplineascà toate obligatiile care decurg din prezentul Contract, 
Cu buna-credin�� �i cu maximum de profesionalism, intelegând prin aceasta inclusiv luarea tuturor 
masurilor care, f�rd a necesita mentionarea explicit� în Contract, sunt inerente atingerii scopului 
acestuia _i va r�spunde în eazul în care prin faptele lui sau ale persoanelor pe care lc reprezintá se 
vor aduce prejudicii Achizitorului. 

7.1.7. Prestatorul se obligd sd se abyinà de la orice act sau fapt prin cure ar putea uduce atingere 
drepturilor Achizitorului, n�scute din prezentul Contraet sau prin care s-ar aduce atingere bunului
renume. produselor sau activitatilor Achizitorului. 
7.1.8. Dacà Prestatorul nu poate respecta, în tot sau in parte, obicctul prezentului Contract, pretul 
Contractului se va diminua procentual eu partea care nu a fost realizat�. 
7.1.9. Prestatorul are obligatia s� respecte normele tehnicc PSI _i normele de protectie a munci 

specitice activit��ii. prin instruirca personalului propriu, pe linie de protectie a muncii, tinánd seama 
de pregåtirea profesional� a ficcärui angajat precum si obligatia de a-_i asuma intreaga r�spundere 

pentru activitatea desfa_urat� de c�tre personalul propriu, în ceca ce prive_te protectia muncii 
7.1.10. Prestatoruleste obligat s� anunte imediat Achizitorul despre orice inconvenient care ar putea 
conduce la un accident de munc�, produs în loca�ia ce i-a fost pus� la dispozi�ie. 

7.2. Drepturile �i obliga�ile Achizitorului 

7.2.1. Achizitorul se oblig� s� achite suma datorat� cu titlu de remunera�ie la termenul stabilit 
conform Art. 5.3. 
7.2.2. Achizitorul se oblig� s� pun� la dispozi�ia Prestatorului programul evenimentului. 
7.2.3. Achizitorul se oblig� s� î_i îndeplineasc� toate obliga�iile cu maxim� diligen��. 
7.2.4. Achizitorul are obligatia s� sesizeze toate deficien�ele constatate cu ocazia recep�ion�rii
instala�iilor �i echipamentelor tehnice puse la dispozi�ie de c�tre Prestator, ce ar putea pune în pericol 
buna desf�_urare a activit��ii sale;

8. Confiden�ialitate 
8.1. Prestatorul va trata în regim de strict� confiden�ialitate _i va folosi exclusiv în interesul 
Achizitorului toate Informa�iile Confiden�iale referitoare la acesta, f�r� limit� de durat�, indiferent 
dac� informa�iile i-au fost furnizate de c�tre Achizitor, sau au fost obtinute în orice alt mod în 
intervalul derul�rii Contractului. 

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
9.1- In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma 
echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului, respectiv 0,1% zi intarziere pana la 

indeplinirea efectiva a obligatiilor.
9.2 In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota 
procentuala din plata neefectuata, respectiv 0,1% zi intarziere pana la indeplinirea efectiva a 

obligatiilo. 
9.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil, pentru o durata mai mare de 30 de zile, da dreptul partii lezate de a considera contractul 
reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese. 
94 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa 
adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma este declarat in stare de faliment, 
cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire 
pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare 

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



10. Forta majora
10.1 Forta majora cxonereaza partile contractante de indeplinirca obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 10.2 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
10.3 -Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintclor.
10.4 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 2 Juni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celcilalte daunc-interese. 

11. Amendamente 
I1.I In situa�ia fenomenelor meteorologice nefavorabile carc duc la anularea evenimentului,achizitorul va pl�ti prestatorului contravaloarea serviciilor deja prestate _i plätite în avans de c�treprestator ter�ilor.

12. Incetarea Contractului
T0.1. Contractul înceteaza prin ajungere la termen, conform prevederilor Art. 6 din Contract. 10.2. Prezentul Contract poate înceta _i înainte de expirarea termenului preväzut la Art.6., prin urm�toarele modalit��i: 

a) Prin acordul expres al P�rtilor exprimat în scris într-un act adi�ional; b) In cazul nerespect�rii grave de oricare dintre P�r�i în tot sau în parte, a obliga�iilor esen�iale prev�zute în sarcina sa potrivit prevederilor prezentului Contract, Contractul va fi reziliat de 
plin drept, f�r� a mai fi necesar� punerea în întârziere _i f�r� orice alt� formalitate prealabil�. 

13. Notific�ri 
13.1 Orice notificare în leg�tur� cu prezentul Contract va fi facut� în scris în limba român�, _i va fi 
transmis� prin curier, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau fax cu confirmare de 
primire la adresele din preambul sau la sediul oficial al P�r�ilor. 

14. Legea aplicabil� _i solu�ionarea litigiilor 
14.1. Legea aplicabil� prezentului Contract este legea român�. Orice litigiu decurgând din sau în 

legatur� cu prezentul Contract, inclusiv cu privire la validitatea, interpretarea, modificarea, 

executarea ori desfiintarea acestuia, va fi solu�ionat de c�tre P�r�i mai întâi pe cale amiabil�, iar în 
caz de neajungere la o solu�ie pe cale amiabil�, acesta va fi supus instantelor judecatoresti 
competente. 

15. Dispozi�ii finale 

15.1. Modificarea clauzelor prezentului Contract nu este admisibil� decât cu acordul ambelor Pär�i, 
exprimat în form� scris� într-un act adi�ional. 
15.2. Prezentul Contract se completeaz� cu dispozi�iile legii române în vigoare, cu privire la 
situa�iile pe care nu le reglementeaz� în mod expres. Nulitatea uneia din clauzele Contractului nu 
atrage nulitatea întregului Contract, cu excep�ia situa�iei când acea clauz� este considerat� ca fiind

substan�ial�. 



15.3. Prezentul Contract a fost semnat la Bucure_ti, ast�zi, c.IAndou� cxemplare originale, 

în limba român�, cuprinzând o singur� ancx�, fiecare Parte atestând c� se aflä în posesia a câte un 

act original. 

Prestator, Achizitor, 
S.C. PROMO BUSINESS ADV S.R.L. 

Centrul de Proiecte 
Educationale si Sportive Bucuresti- 

PROEDUS 

ADMINISTRATOR 
DIRECTOR
Florin Diaconescu Stefan Tritescu 

Avizat, 
DIRECTOR ADJUNCT

Ruxandr� Simioh 3 

SEF SERVI�IU PRIECTE 
Alina Pofcaru 

Avizat,
SEF BIROU CULTURAL, 

ARTISTISI EDUCATIONAL 
Nicoletahiriac 

4 
CONSILIER JURIDIÇ
ATina Tleodoréstu 

AVlzat, 

Intocmit, 
CONSILIER BIROUL CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 
Hamadi Hebe 



Ancxa I la contractul nr...

Valoare Valoare Pre 
| Cantitate unitar 

(buc)

Valoare
totala

Proiect Specificatii produs tva totala ron 
ron fara ron fara 

TVA (19%) tva inclus 
tva 

Inchiriere (furnizare si montare) corturi 
accesorizate 3*3 m pentru evenimente. 

Dimensiune: 3m x 3m/ 2,25m/h la baza �i 
3,15m h la vårf. Culoare cort alb, inchis pe 3 

laturi+1latura cu posibilitate de acces.
Echipare: fiecare cort (pavilion tip pagoda) 

Proiect
Piata 

Statelor 
Membreale ste dotat cu podea din lemn acoperita cu OSB 

1,300.00 5,200.00 988.00 6,188.00 
(h-8cm), mocheta culoare gri antracit (SE), 
contra-greutati fixare (dale beton), I masa, 6 

pliabile pe cadru de aluminiu, 
I oglinda, l cuier, I stingator tip P6 sau P9. 

Montare, demontare si transport de catre
personal autorizat inclus. Cantitate: 4 bucati 

necesare pentru echipa de organizare. Montare

03,05,2018 Demontare 05,05,2018. 

Uniuni

Europene" 
Data 

Scaune a 

05.05.2018 

TOTAL 5,200.00 988.00 6,188.00
Achizitor, Prestator, 
Centrul de Proiectee s.C. PROMO BUSINESS ADV S.R.L. 

Educationale si Sportive Bucuresti- 
PROEDUJS 

ADMINISTRATOR 
San Tritescu 

DIRECTOR 
Florin Diaconescu 

OMER 

poMO NESS. 
Avizat, 
DIRECTOR ADJUNCT 
Ruxandra Simíon

M 6UCU 

SEF SERICIU PROiECTE

Alina/y 

Avizat, 
SEF BIROU CULTURAL, 
ARTISTHSI EDUCATIONAL 

Nicoletá 

Avkst 
CONSILMER JURIDIC
Aljna Teodþresçu 

Intocmit
CONSILIER BIROUL CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 

Hamadi Hebe 


