
cONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr. 9OY 03 2018 

Incheiat intre partile: 

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti- PROEDUS, adresa str. Corvinilor nr. 6, 

sect 6. Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director Florin Diaconescu, denumit in 

cele ce urnmeaza , BENEFICIAR", pe de o parte, 

Si 
Gheorghe Marioara-Victoria, cu domiciliul in Str. Monumentul Eroilor, nr 48 A, Sat Clinceni, Jud. 
lfov, identificat prin Cl avand seria IF si nr. 456748, CNP 2610522400302, cont IBAN RO17 RNCB 
0499 0010 6431 0001, deschis la Banca Comerciala Romana, in calitate de prestator de servicii

artistice, denumit in continuare PRESTATOR, pe de alta parte

S-a incheiat prezentul contract in urmatoarele conditii:

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1Prin prezentul contract, Prestatorul se angajeaza sa participe, in calitate de artist cantaret, ce va 

sustine o reprezentantie artistica in cadrul proiectului "Piata Statelor Membre ale Uniunii Europene
2018", organizat de BENEFICIAR, in data de 5 mai 2018, in intervalul orar 10:00-20:00, in Parcul 

Cismigiu din Bucuresti, dupa cum urmeaza: 

a)05.05.2018-in intervalul orar 16:45 18:00 

Art. 2. DURATA CONTRACTULUI
2.1. Prezentul contract produce efecte de la data semnarii lui de catre parti si este valabil pana la 

executarca integrala a obligatiilor reciproce dintre parti. 

Art.3 VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA 

3.1. Onorariul cuvenit Prestatorului, conform prezentului contract este de 6600 lei pentru intreaga 

prestatie. 
3.2. Onorariul cuvenit PRESTATORULUI pentru servicile prestate, respcctiv pentru cesiunea

drepturilor conexe sau drepturilor patrimoniale de autor, va fi impozitat cu 10% - impozit final,

conform prevederilor Art.72-73 din Codul Fiscal. 
3.3. Plata se va efectua dupa finalizarea prestatiei, in baza procesului verbal de receptie, in termen de 

maximum 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale. 
3.4. In cazul in care BENEFICIARUL nu va efectua plata in conditiile si la termenul prevazute in 

art. 3.3, vor fi suportate penalitati de intarziere in valoare de 0.1% pe zi din valoarea totala a 

Contractului. 

Art. 4. OBLIGATIILE PARTILOR 

4.1. PRESTATORUL se obliga : 
4.1.1. Sa asigure pentru BENEFICIAR servicii artistice- un spectacol de muzica si dansuri 

traditionale romanesti, cu ,,Grupul Mladitei lfovene din Clinceni", cu o durata de aproximativ o ora 
si 15 minute, in Parcul Cizmigiu din Bucuresti in cadrul proiectului " Piata Statelor Membre ale 

Uniunii Europene 2018", in ziua de: 



a) 05.05.2018- in intervalul orar 16:4 - 18:00 
4.1.2 Sa sustina spectacolul in stilul traditional romanese, cu interpretare vocala traditional 

romancasca si dansuri secifice, populare. 
4.1.3 Sa se prezinte la locatia evenimentului cu uproximativ I ora inainte de inceperca cvenimentului

Si sa participe la probele de sunet.

4.1.4 Sa coopereze cu BENEFICIARUL, in calitatca de organizator, in vederea comunicarii 

informatiilor pe care acesta doreste sa le transmita publicului prezent, daca BENEFICIARUL emite o 

solicitare expresa in acest sens in prealabil. 

4.1.5 Sa adapteze reprezentatia artistica in functic de spatiul de desfasurare si de numarul de 

spectatori. 
4.1.6. Sa puna la dispozitia BENEFICIARULUI date si informatii care ii vor folosi in campania de 

promovare a spectacolului - fotografii si detalii legate de programul si specificul spectacolului. 
4.1.7. PRESTATORUL declara ca detine toate licentele si drepturile necesare pentru indeplinirea 

obligatiilor sale si a serviciilor potrivit prevederilor prezentului Contract. Prestatorul declara si 

contirma, prin semnarea prezentului Contract, ca are cxperienta, priceperea, cunostintele, experienta, 

fortade lucru, abilitatea profesionala si mijloacele adecvate de executarea Serviciilor in conformitate

cu prezentul Contract si anexele acestuia, precum si executarea si indeplinirea integrala a obligatiilor 

sale specifice in prezentul Contract. 
4.1.8 Prestatorul se obliga ca prin prezenta si comportamentul sau in calitate de artist pe scena sa nu 

pericliteze imaginea Beneficiarului. Astfel, este interzis consumul de alcool si folosirea unui limbaj 
verbal si corporal neadecvat si obscen, inaintea si in timpul spectacolului si in locul de desfasurare al 

evenimentului;
4.1.9 In situatia in care Prestatorul incalca prevederile punctului 4.1.8, acesta va plati Beneficiarului, 
cu titlu de penalitati, un cuantum de 50% din contravaloarea acelei prestatii; 
4.1.10 In situatia in care Prestatorul nu poate asigura prezenta artistilor in conditiile stabilite la 

punctul Art.l pct.1.1, atunci acesta este obligat sa anunte Beneficiarul asupra imposibilitatii sale, cu 

cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru prestatie, 
4.1.11. In cazul in care obiectul contractului nu va fi realizat in tot sau in parte din vina exclusiva a 

Prestatorului, 
contravaloarea acelei prestatii sau va pune la dispozitie, cu acordul partilor, o prestatie echivalenta 

din punct de vedere artistic. 

acesta va plati Beneficiarului, cu titlu de penalitati, un cuantum de 50% din 

BENEFICIARUL se obliga:
4.2.1. Sa puna la dispozitia PRESTATORULUI amplasamentele pentru desfasurarea spectacolului, 
sa asigure conditiile necesare unei bune desfasurari a evenimentelor, sa asigure si sa puna la 

dispozitia PRESTATORULUI toate echipamentele de sonorizare necesare desfasurarii evenimentelor
in conditii excelente si personal specializat care va asigura asistenta tehnica pe toata durata 
evenimentului si sa asigure securizarea inginerului de sunet al Prestatorului si a echipamentelor se 

4.2. 

sonorizare. 
Sa acorde PRESTATORULUI posibilitatea de a face probe de sunet inainte de evenimente. 
Sa puna la dispozitia PRESTATORULUI toate informatiile pe care acesta le considera 

necesare pentru o buna desfasurare a prestatiei sale, si care nu pot prejudicia imaginiea niciuneia 

dintre parti; 
4.2.4 La locul de desfasurare, BENEFICIARUL, in calitate de organizator al evenimentului, va 
asigura paza si protectia publicului participant la eveniment si nu va permite acestuia ( adulti si copii) 
sa urce pe scena pe toata durata spectacolului. BENEFICIARUL va fi raspunzator pentru orice 
prejudiciu adus artistului si PRESTATORULUI pe parcursul desfasurarii spectacolului cauzat prin 
fapta proprie a BENEFICIARULUI, prin fapta angajatilor, prepusilor, colaboratorilor si partenerilor 

4.2.2
4.2.3. 
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sai contractuali, cat si prin lapta persoanclor ce constituite publicul evenimentului caruia i-a permis 
accesul in amplasament. 
4.2.5. Sa nu aduca modificari in desfasuratorul evenimentului fara o notificare prealabila adresata 

PRESTATORULUI, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea evenimentului. 
4.2.6. Sa u reprogrameze evenimentul fara informarea prealabila a PRESTATORULUI si sa 
actioneze astfel incat ambele parti sa poata semna un act aditional la prezentului contract in vederea 

reprogramarii. 
4.2.8. Sa puna la dispozitia PRESTATORULUI o incapere, cabina, sala sau un cort in apropierea 
scenei - dotate in mod corespunzator in care artistul sa astepte si sa se schimbe in costumcle de scena. 
4.2.9. Sa achite contravaloarea serviciilor PRESTATORULUI, in conformitate cu dispozitiile art. 3. 
4.2.10 s� deduc� �i s� pl�teasc�, din onorariul brut cuvenit, toate impozitele _i taxele datorate c�tre stat 
avand in vedere prevederilor Codului fiscal si a legislatici in vigoare, rezultate din executarea 
prezentului contract. 
4.2.11. sa recunoasca si sa garanteze respectareatuturor drepturilor morale ale ARTISTUILUI. 

4.2.12. Sa achite orice alta taxa, tarif sau cheltuiala aferenta organizarii si desfasurarii in conditii
legale a spectacolului. 

4.2.13. In cazul in care, din culpa BENEFICIARULUI sau a persoanelor de care acesta este 
responsabil spectacolul nu va putea fi sustinut in modul si la termenul agreat de parti, iar 
PRESTATORUL nu a fost informat intr-un temen rezonabil astfel incat spectacolul sa fie 
reprogramat, BENEFICIARUL va datora PRESTATORULUI in continuare contravaloarea intregii 
prestatii neexecutate din culpa sa, prevederile art. 3.4. din prezentul contract privind penalitatile de 
intarziere la plata fiind in continuare aplicabile. 
4.2.14 Sa puna la dispozitia PRESTATORULUI Si publicului participant o persoana de legatura care 
va cunoaste toate detalile privind modul de organizare a evenimentelor si care poate lua decizii in 

numele BENEFICIARULUI, in calitate de oraganizator inclusiv la locul de desfasurare a 
evenimentulor, pe toata durata desfasurarii acestora. 

Art. 5. INCETAREA CONTRACTULUI 
5.1. Prezentul contract inceteaza de drept, la data prestarii serviciilor care fac obiectul contractului si 

achitarea contravalorii integrale a contractului de catre BENEFICIAR. 
5.2. Contractul mai poate inceta in urmatoarele situatii: 
5.2.1. Prin acordul scris al ambelor parti contractante; 
5.2.2. Prin denuntarea unilaterala din partea PRESTATORULUI, cu notificarea prealabila a 
BENEFICIARULUI cu cel putin 10 zile inainte de data la care contractul urmeaza sa inceteze. 
5.3. In cazul neexecutarii, executarii cu intarziere sau necorespunzatoare a obligatiilor ce revin

potrivit prezentului contract, partea interesata va notifica partii culpabile necesitatea remedierii 
situatiei culpabile prejudiciabile. In cazul in care partea in culpa nu remedieaza situatia in termen de 
maxim 10 zile lucratoare de la comunicarea notificarii, iar obligatia incalcata este una esentiala 
contractul inceteaza de drept ca urmare a rezilierii. 
S.4. Incetarea contractului nu are efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti la data incetari. 
5.5 PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a nu presta servicile artistice si de a inainta beneficiarului 
incetarea imediata a contractului, in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale si contractuale 
necesare desfasurarii evenimentelor, conditii referitoare, dar nelimitate la conformitatea 
amplasamentului eu reglementarile legale privind apararea impotriva incendiilor si protectia civila; la 
paza si protectia publicului; securitatea echipamentului de sonorizare, a artistului prestator si 
asigurarea spatiului unde se va schimba artistul, astfel cum aceste obligatii sunt detaliate in articolele
4.2.1, 4.2.4, din prezentul contract. In vederea constatarii nerespectarii conditilor legale si/sau 
contractuale anterior mentionate, partile vor incheia un proces verbal. n cazul unui refuz din partea
BENEFICIARULUI de a semna procesul verbal constatator, PRESTATORUL va putea solicita unui 
martor sa il semneze. 
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5.6. Incetarea contractului in conditile specificate la art. 5.5. de mai sus nu va indreptati 
BENEFICIARUL la solicitarea unor despagubiri din partca PRESTATORULUI sau la ridicarea a 

oricaror alte pretentii. 

Art. 6. FORTA MAJORA 
6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen, de executarea in mod 

necorespunzator sau de neexecutarea totala sau partiala a obligatiilor asumate, daca aceastea au fost 

cauzate de un eveniment imprevizibil si absolut insurmontabil, cum ar fi: razboi, cutremur, 

calamitati, inundatii, interdictii legale, cu conditia sa anunte partea cealalta, in conditii legale, in 

termen de 72 ore de la data aparitiei evenimentului. 
6.2. Dupa incetarea situatiei de forta majora, partile, de comun acord, pot hotari asupra continuarii 

relatiei contractuale. 

Art. 7. LITIGII
7.1. Eventualele diferende care s-ar putea ivi intre parti in legatura cu interpretarea si / sau executarea 
prezentului contract, vor fi solutionate in masura posibilului, pe cale amiabila. In cazul in care 
diferendul nu va putea fi solutionat pe cale amiabila, oricare dintre partile contractante se poate
adresa instantei competente de la sediul PRESTATORULUI pentru solutionarea sa. 

Art. 8. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE 
8.1. Partile au obligatia sa pastreze confidentialitatea prevederilor si clauzelorprezentului contract
8.2. BENEFICIARUL se obliga sa pastreze econfidentialitatea fata de terti, sa nu dezvaluie sub nici o 
forma si prin nici un mijloc, sa nu utilizeze in nici o modalitate, fie direct, fie indirect, fie in folosul
sau, fie in folosul altuia, nici un fel de materiale, acte, date, informatii rezultate din/in legatura 
cu/aferente urmatoarelor: 
a) clauzele prezentului contract; 
b) activitatea, modul de organizare, procedurile de productie etc. ale Prestatorului; 
c) productia Evenimentelor; 
d) activitatea desfasurata de Artist si/sau de ceilalti participanti la realizarea Evenimentelor; 
e) relatii contractuale sau de alta natura ale PRESTATORULUI cu tertii;
) documente, tranzactii, date, planuri de afaceri, planuri de lucru, proiecte, etc. care apartin 
PRESTATORULUI si/sau ale Evenimentelor. 
8.3. Obligatia asumata de BENEFICIAR potrivit art. 8.2. isi produce efectele pe toata durata
contractului, precum si pe o perioada de 5 ani de la data incetarii /rezilierii contractului, indiferent de 
motive. 

ART. 9 NOTIFICARI 

9.1. Orice notificare adresata de parti, una celeilalte, in legatura cu prezentul contract, se considera a 
fi valabil indeplinita daca este comunicata in scris la sediul fiecareia, mentionat in partea introductiva 
a prezentului contract. 
9.2. Notificarea comunicata pe cale postala se considera primita la data mentionata de oficiul postal
pe plic. 
9.3. Notificarea comunicata prin fax sau e-mail se considera a fi primita in prima zi lucratoare dupa 
cea in care a fost expediata. 
9.4. Partea care isi modifica adresa si/sau numarul de fax si/sau adresa de e-mail indicate pentru
comunicari, notificari sau avizari precum si persoanele de contact/reprezentatii desemnati pentru
derularea prezentului contract, va anunta imediat cealalta parte. 



Art. 10. CLAUZE FINALE 
0.. MOdilicarea prezentului contract se poate face numai prin act aditional incheiat intre partile 

contractante.
10.2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv a declaratici pe propria raspundere anexata
Beneticiarul opteaza pentru o impunere de 10%, aplicata la venitul brut rezultat dupa scaderca cotei

OTTetare de cheltuieli de 40%, prin retinere la sursa, conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare. 

reZentut contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala sau scrisa, 

anterioara incheierii lui. 
10.4. Prezentul contract a fost incheiat astazi .2.Pin doua exemplare originale, cate unul 

pentru fiecare parte.

PRESTATOR 
BENEFICIAR 
Centrul de Proiecte Educationale 

Gheorghe MarioafVictoria si Sportive Bucuresti - PROEDUS

DIRECTOR
Florin Diaconescu 

RES 
ULU BUCU 

1ONALEA P 

Avizat,
N3 DIRECTOR ADJUNCT 

Ruxandrá Simiøh
* 

SEF SERVIEIÚ PROIECTE 

Alina Purgátu 

SEF BIROU CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 

Nicoleta hac 

Avizat
CONSILIER JURIDIC 

Stefania Mitroi 

Intocmit/ 
CONSILIER BIROUL CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 

Cristiana Stoian

2NT 
SFEMNATURA 


