
CONTRACT CIVIL DE PREST�RI SERVICI
NR..90. DIN .A4..9.2.20r& 

I.PARTI CONTRACTANTE 

Intre 
1.1 Centrul de Proiecte Edueationale 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 

Oprea Alexandru Daniel Persoan� Fizic� Autorizat�, cu sediul profesional in Bucuresti, 
sector 6 Aleea Ramnicel nr 2, bl M6, Sc A, et 7, ap 42, Cod uníc de inregistrare 35545400 din data 
de 01.02.2016, 

RO17INGB0000999905660652, numit in cele ce urmeaza,,Prestatorul". 

1.2. 

Numår de ordine în Registrul Comertului F40/169/29.01.2016, Cont 

ILDEFINITII 
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)- 

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

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract 
dforta 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, 
restricti aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enuntarea nefiind 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. 

partile contractante asa cum sunt acestea

IL OBIECTUL, DURATA SI PRETUL CONTRACTULUI 
3.1 Prin prezentul contract, Prestatorul se angajeaz� sa sa presteze serviciile descrise la Cap. IV pct. 
4.1, in cadrul proiectului "Piata Statelor Membre al Uniunii Europene", in data de 05 mai 2018, in 
Parcul Cismigiu - intrarea din Bvd. Regina Elisabeta, organizat de Beneficiar. 

3.2 Pentru indeplinirea prezentului contract, Beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului pretul 
de 1800 Ron brut. 
3.3 Remuneratia se va plati intr-o singur� tran_� în contul specificat de 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 se 
va face in baza procesului verbal de receptie a servicilor. In cazul in care, din procesul verbal de 
receptie reiese ca Prestatorul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale, Beneficiarul isi rezerva 
dreptul de a aplica o 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

ordoneze 
activitatile organizate in cadrul atclierelor tematice (Coifuri) in ziua 

05.05.2018, intervalul orar 09:00

4.1 Obligatiile principale ale Prestatorului: 

19:00, conform
indicatiilor reprezentantilor 

seneticiarului, in cadrul proiectului Piata Statelor Membre ale Uniunii Europene" In 

Parcul Cismigiu, intrarca din Bd. Regina Elisabeta pana in zona foisorului din Bucuresti, 

0Sa coordoneze si sa supravegheze copii participanti la atelierele tematice (COituri) 

desfasurate in cadrul proiectului ,,Piata Statelor Membre ale Uniunii Europene

C)sa raspunda si sa solutioneze sesizarilor venite din partea participantilor pe toata perioada 

desfasurarii activitatilor din cadrul atelierelor tematice (Coifuri); 

d)sa se asigure de respectarea programului de desfasurare a atelierelor tematice (Coifuri) Si sa 

pastreze legatura cu ceilalti colaboratori; 

)sa asigure logistica pusa la dispozitie de Beneficiar, cuvenita desfasurarii in bune conditii a 

atelierelor tematice (Coifuri); 

)sa se prezinte cu cel pu�in cu 30 de minute inainte de ora inceperii, la data si locul stabilite 

pentru eveniment conform programului pus la dispozitie de catre BENEFICIAR; 

8sa ofere informati participantiilor la atelierele tematice (Coifuri); 

h) PRESTATORUL trebuie sa se asigure ca a oferit toate informatiile necesare si ca a instruit 

corespunzator copii participanti la ateliere tematice; 

i) sa se ocupe de buna desfasurare a evenimentului mentionat in prezentul contract, astfel incat 

sa respecte desfasuratorul evenimentului; 
)sa se asigure ca participantii din cadrul evenimentului nu ocupa zonele de acces si nici zonele

inchise pentru desfasurarea activitatii participantilor; 
k)sa mentina legatura in permanenta cu reprezentantul beneficiarului pentru orice problema 

aparuta in cadrul evenimentului; 
a) Sa manifeste receptivitate si deschidere fata de punctele de vedere exprimate de Beneficiar, 
b) Participa la sedintele cu reprezentantii Beneficiarului. 
c) Realizeaz� orice alte activit��i solicitate de c�tre Beneficiar în legätur� cu evenimentul ce 

face obiectul prezentului contract. 
d) Respecta intocmai toate clauzele prezentului contract ; 
e) Manifesta receptivitate si deschidere fata de punctele de vedere exprimate de BENEFICIAR; 
fsa instiinteze BENEFICIARUL cu privire la indisponibilitatea sa, din cauza de forta majora,

in maximum doua ore de la producerea acesteia; 
g)Se abtine de la orice conflict si sa se adreseze direct conducerii BENEFICIARULUI pentru 

rezolvarea oricarei probleme conflictuale; 
h) Respecta programul comun de lucru stabilit cu BENEFICIARUL; 
i) Nu face acte sau fapte de natura sa prejudicieze executarea cu buna credinta si intocmai a 

prezentului contract. 
j) Comunica BENEFICIARULUI in scris, la data semnarii prezentului contract, orice 

angajamente existente care pot afecta derularea prezentului contract. 
k) Obtine 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. 

) Asigura confidentialitatea datelor si rezultatelor legate de servicile prestate; 

4.2 Obligatiile 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. 
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V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
.. Fiecare parte r�spunde fa�� de cealalt� pentru pagubele cauzate din culpa sa. 

.2In 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. 

VI. 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 cunostiinta 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 iniatura 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 contractului 

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. 

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. 

IXSOLUTIONAREA 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.
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X. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
10.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

XI.LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 
11.1 Contractul va fi interpretat confom legilor din Romania.

XII. CLAUZE FINALE 
12.1 Modificarea prezentului contract este posibila numai prin act aditional inchciat intre partile

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 e.r.., in doua exemplare, fiecare cu valoare de 

original, cate unul pentru fiecare parte. 

PRESTATOR 
Oprea Alexandru Daniel PFA 

BENEFICIAR 
Centrul de Proiecte Educationale 

si Sportive Bucuresti -PROEDUS 

DIRECTOR EX 

Florin Diaconescu 
. 

5545 

KOMA 

Avizat,
DIRECTÖR ADJUNCT

Ruxandra/Simion 
Vná3* INind 3133 

OIN 

SEF ERVICIU PROECTE 

AlinaPircaru

izat 
SEF BIROU CULTURAL, ARTISTIC
SI EDUÇATIONAL 

Nicoletánae 

CON`ILI*�RJURIDIC 
Stefaniasitoi 

Itocmít, 
CONSILIËR BIROUL CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 
Cristiana Stoian
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