
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

Nr90Data 0O5 2019 

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive- PROEDUS, adresa Splaiul Independentci, Nr. 2, 

Sector 5, Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin DirectorFlorin Diaconescu,

denumit in continuare achizitor. pe de o parte 

si 

S.C. TRIMA EVENTS S.R.L., cu sediul in str. Boja, nr.2M, Sector 6, Bucuresti, Romania, 

inregistrat la Tribunalul de pe Langa Bucuresti cu nr. J40/3954/2006, CUI RO1846372, cu cont

iban RO20TREZ7065069XXX005253 deschis la Trezoreria Statului, adresa de mail: 
alinabugean@trima.ro, reprezentata legal prin Alina Bugean, denumit in continuare prestator, pe 
de alta parte. 

2. Defini�tii
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- pre�ul plätibil prestatorului de c�tre achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integral� �i corespunz�toarea tuturor obliga�iilor asumate prin contract; 

d) servici- activit��i a c�ror prestare face obiect al contractului;

e) forta major� - reprezint� o împrejurare de origine extern�, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibil� �i inevitabil� , 
care se afl� în afara controlului oric�rei p�r�i, care nu se datoreaz� 

gre_elii sau vinei acestora, _i care tace imposibilä executarea �i, respectiv, îndeplinirea 

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: r�zboaie, revolu�i, incendii, inunda�ii sau 

orice alte catastrofe naturale, restric�ii ap�rute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 

nefiind exhaustiv� , ci enun�iativ�. Nu este considerat for�� major� un eveniment asemenea celor 

de mai sus care, f�r� a creao imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea

obliga�iilor uneia din p�r�i;
Dai- 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 targuri si expozitii, in cadrul proiectului ,,Targul 

Oferta Educationala", ce se va desfasura in perioada 15-18 mai 2018 in loca�ia
Bucure_ti, Parcul Tineretului, intrarea Gheorghe Sincai, prin punerea la dispozi�ie a corturi

industriale incluzand 
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standuri expozitionale, amenajarea exteriorului cortuli si personal de specialitate, conform Anexa 

la contraet ce cuprinde oferta detaliata prezentata de catre prestator 
5. Pretul contractului
S.1. Pretul total al contractului este de 476.161,70 lei fara TVA, renpectiv 566.432,4 lei cu TVA. 
5.2. Contravaloarea servicilor cteetiv prestate se va achita de catre Achizitor in baza facturi 
emisc de câtre Prestator, in maxim 30 de zile de la data semnarii procenului verbal de receptic

6. Durata si executarca contractului 
6.1. Prezentul Contract intrà în vigoare la data semn�rii _i este valabil pana la 18.05.2017, data la 

care vor ti indeplinite toate obligatile contractului de catre parti. 
6.2. Executarea contractului se va desfasura pana in data de 18.05.2018. 

7. Garantii _i r�spunderi 
7.1. Pärt�ile î_i garanteaz� reciproc c� sunt constituite �i organizate, î_i desf�_oar� activitatea �i í_i 

execut� obliga�iile în conformitate cu prevederile legale care le sunt aplicabile. 
7.2. Prestatorul declar� �i garanteaz� c� niciun acord, scris 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, n 

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�iilor asumate prin prezentul Contract dã 

dreptul celeilalte Päri de a obtine desp�gubiri pentru paguba suferit�.

8. Drepturile �i obliga�iile Pär�ilor

8.1. Drepturle �i obligaf�iüle Prestatorului 8.1.1. Prestatorul are dreptul de a primi, în condi�ile _i la ternmencle preväzute prin Contract, 
remuneratia cuvenit� pentru prestarea serviciilor conform art. 5 si conform Anexa 1 la contract. 
8.1.2. Prestatorul are obligatia sa asigure intregul cchipament tehnic necesar, conform oferte 
primite si acceptate de catre achizitor, precum si intreg personalul de specialitate necesar pentru

realizarea evenimentului.
8.1.3. Prestatorul are obligatia sa monteze �i s� demonteze echipamentele a_a cum este stabilit de 

comun acord intre parti.
8.1.4. Prestatorul are obligatia sa respecte termenul prevazut in prezentul contract pentru realizarea 

obiectului sau. 
8.1.5. Prestatorul are obligatia sa asigure asistenta tehnica si personal speciaizat pe toata perioada
de desfasurare a evenimentului mentionat la art. 4, conform programului transrmis de autoritatea

contractanta.

8.1.6. Prestatorul se oblig� s� i_i îndeplineasc� toate obliga�ile care decurg din prezentul Contract,
cu bun�-credin�� _i cu maximum de profesionalism, întelegind prin aceasta inclusiv luarea tuturor 
másurilor care, f�r� a necesita men�ionarea explicit� în Contract, sunt inerente atingerii scopului
acestuia _i va r�spunde în cazul în care prin faptele lui sau ale persoanelor pe care le reprezint� se 

vor aduce prejudicii Achizitorului.
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8.1.7. Prestatorul se oblig� s� se abtin� de la orice uct sau fapt prin care ar putea aduce atingere

drepturilor Achizitorului, n�scute din prezentul Contruct sau prin carc s-ar aduce atingere bunului

renume, produselor sau activit�jilor Achizitorului.

8.1.8. Dac� Prestatorul nu poate respecta, în tot sau în parte, obictul prezentului Contract, pretul 
Contractului se va diminua procentual cu partea care nu a fost realizatä. 

8.1.9. Prestatorul are obligatia s� respecte normele tehnice PSI _i normele de protectie a muncii

specitice activit�jii, prin instruirca personalului propriu, pe linie de protectie a muncii, inänd

seama de preg�tirea profesional� a fiec�rui angajat precum si obligatia de a-�i asuma intrcaga 

r�spundere pentru activitatea desf�_urat� de c�tre personalul propriu, în ceca ce prive_te protectia 

muncii 

8.1.10. Prestatorul este obligat s� anun�e 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. 

8.2. Drepturile �i obliga�iile Achiitorului 

8.2.1. Achizitorul se oblig� s� achite suma datorat� cu titlu de remunera�ie la temmenul stabilit 

conform Art. 5.2. 

8.2.2. Achizitorul se oblig� s� pun� la dispozi�ia Prestatorului programul evenimentului. 

8.2.3. Achizitorul se oblig� s� î_i îndeplineasc� toate obliga�iile cu maxim� diligen��. 

8.2.4. 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 activitä�ii sale; 

9. Confiden�ialitate 
9.1. 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.

10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
10.1 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.
10.2 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 cu1o 

cota procentuala din plata neefectuata, respectiv 0,1% zi intarziere pana la indeplinirea efectiva a 

obligatiilor.
10.3 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. 
10.4 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.
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11. Forta majora 
T1.l - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care accasta actioncaza. 
1.2- Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majorc, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
I1.3 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica ccleilalte part1i,imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 

vederea limitarii consecintelor. 
I1.4- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai marc de 2 luni, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

12. Amendamente 
12.1 In situa�ia fenomenelor meteorologice nefavorabile care duc la anularea evenimentului,

achizitorul va pläti prestatorului contravaloarea servicilor deja prestate �i plätite în avans de c�tre

prestator ter�ilor.

13. Incetarea Contractului
13.1. Contractul înceteaza prin ajungere la termen, conform prevederilor Art. 6 din Contract. 
13.2. Prezentul Contract poate înceta �i înainte de expirarea termenului prev�zut la Art.6., prin 

urmätoarele modalit��i: 
a) Prin acordul expres al P�r�ilor exprimat în scris într-un act adi�ional 
b) In cazul nerespectärii grave de oricare dintre Pär�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 färä orice alt� formalitate 
prealabil�. 

14. Notific�ri 
14.1 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 confimare de 
primire la adresele din preambul sau la sediul oficial al Pär�ilor. 

15. Legea aplicabilä �i solu�ionarea litigilor 
15.1. 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 desfin�area acestuia, va fi solu�ionat de c�tre P�ärt�i mai întâi pe cale amiabilä, iar în 
caz de neajungere la o solu�ie pe cale amiabil�, acesta va fi supus instantelor judecatoresti 

competente. 

16. Dispozitii finale
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16.1. Modificarea clauzclor prezentului Contract nu este udmisibila decât cu acordul ambelor
P�r�i, exprimat în form� seris� într-un act adi�ional. 

162. Prezentul Contract se completcaz� cu dispozi�ile legii române in vigoare, cu privire la 
Situa�ile pe care nu le reglementeaz� în mod expres. Nulitatea uneia din clauzele Contractului nu 
atrage nulitatea întregului Contract, cu exceptia situa�iei când acea clauz� este consideratá ca fiind

substan�ial�. 
16.3. Prezentul Contract a fost semnat la Bucure_ti, ast�zi, O Min dou� exemplare originale, 
in limba român�, cuprinzând o singur� anex�, fiecare Parte atestând c� se aflá în posesia a cate un 

act original. 

Achizitor, Prestator, 
S.C. TRIMA EVENTS S.R.L Centrul de Proiecte 

Educationale si Sportive Bucuresti-
PROEDUS 

DIRECTOR ADMINISTRATOR 

Florin Diaconescu YIN Alina BugeansnO3O

LS 

Avizat, 
DIREÇTQR ADJUNCT 
Ruxapdra Siion

NOIV 3nd, 

ng in 

PNnO 
s 

Avizat, 
SEF SERvICIU PROIECTE 

Alina Purcaru 

Avizat, 
SEF BIROU CULTURAL, 
ARTISTIG SEEDUCATIONAL 
Nicoletahiribe 

Avizat,
CONSILIER JURIDIC 

Alin Teodorescy/ 

Intocmit, 
CONSILIER BIROUL CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 

Hamadi Hebe 
2014 
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Anexa 1 

la contractul nroo!l..0.0K 

1. FISA TEHNICA CONSTRUCTIE CORTURI INDUSTRIALE 

DESCRIERE: 

Corturi industriale cu deschidere de 15 mp lungime de 110 m si inaltime de 3-3,5 m (in functie de 

stocurile de structuri existente) cu o suprafata utila de 1650 m. 

Dimensiune: 15m () x 1 1Om (L) x 3m (h) 

Suprafata: 1650 m 

Constructie: Structura de rezisten�� este realizat� din cadre transversale, ferme, compuse
din grinzi cu zäbrele (stälpi �i c�priori) dispuse pe directia transversal� a construc�iei,
executate din profile rectangulare de otel laminat. Scheletul cortului este compus din cadre 

transversale, respectiv panouri longitudinale si/sau grinzi care fac legatura între cadrele 

transversale. Cadrele sunt montate la intervale de 2,5-5 metri, dimensiunea fiind adaptata 
fiecarui caz particular, oferind cortului combinatia optima dintre spatiu si rezistenta. 

Acoperirea structurii se realizeaz� prin tensionarea _i fixarea prelatei pe structura metalic� 

cu ajutorul unor pop-nituri. Elementele cortului sunt vopsite cu vopsea-lichida in camp 

electrostatic, pentru a oferi cea mai buna protectie anticoroziva. Imbinarea elementelor se 

realizeaza cu ajutorul unor suruburi/buloane/tije filetate astfel structura poate fi oricand 
dezasamblata. (documentatie cort atasata)

Fixarea stalpilor de fundatie se realizeaza cu ancore conexpand, la randul lor demontabile. 

Langa stalpi se vor monta cuburi de apa ca si contragreutate. Fiecare cub va fi umplut cu 
apa pana la I tona de apa. 

Materialul de acoperire al cortului este o membran� PVC. Produsul folosit de noi ,,Prelata
Polyplan - PVC" este clasificat cu raportare la comportarea la foc in clasa B, formarea

fumului S2, picurarea / scurgerea in timpul arderii d0. (conform raport de clasificare primit
la momentul cumpararii, anexa) 

Podeaua este din OSB si este acoperita cu mocheta de trafic de unica folosinta (gri,
albastra etc.). Emisia de formaldehid� este principalul indicator de calitate al pläcilorderivate din lemn _i reprezint� cantitatea degajat� de o plac� prin fe�ele _i canturile sale în 
aerul inconjurätor, in condi�ii normale sau accelerate. OSB-ul folosit se incadreaza in clasa 
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CASA de emisie E1, reactia la foc D-sl, picurarea/ seurgerea in timpul arderi D 

ontormm certiticatelor primite la momentul cumpararii, ancxa)

lesiri de urgenta: Cortul este prevazut cu 6 iesiri laterale de urgenta cu o deschidere dc 
m (prelata tip usa, cu prindere la mijloc) semnalizate cu semne exit luminoase. Din loc in 

loc in cort vor ti amplasate cuttere pentru taierea prelatei in caz de urgenta.

Detectoare fum: 22 buc, pe baterie, vor fi lipite de ferme din loc in loc in cort 

Tluminat: proiectoare led cu lumina calda pentru toata suprafata cortului

Stingatoare: Cortul va fi prevazut cu 4 stingatoare mari P50 si 30 stingatoare mici P6. 

Acestea vor ti distribuite cu ajutorul organizatorului langa sursele de electricitate. 

Scrumiere metalice: 12 buc scrumiere metalice (2 buc/ fiecare iesire) 

Cosuri de gunoi exterioare: 6 buc cosuri de gunoi exterioare, prevazute cu sac 

Dozatoare apa: 12 buc dozatoare apa, 36 bidoane 19 L si pahare aferente servirii

Aparate de climatizare: 2 buc racire / incalzire, vor fi montate la exteriorul cortului iar 

tubulatura la interiorul cortului. Consum motorina 12 15 1/h. Debitul de aer aprox 4800 

meh. 

Generatoare curent electric: Recomandam folosirea a 2 generatoare electrice pentru toti 

consumatorii, 100 - 150 kw distribuite astfel: 1 generator pentru instalatii electrice 

expozitie, consumatori standuri, aparatura audio video (ecran led, sonorizare, studio mobil 

etc) si 1 generator pentru sistemul de climatizare cel mai mare consumator si cele 2 

containere ecologice. Generatoarele vor fi deservite de cel putin 1 persoana care se va 

ocupa de pornirea / oprirea lor, alimentarea cu combustibil si orice alte probleme de ordin

electric pot aparea. 

Personalizari: Cortul va fi personalizat cu imagini puse la dispozitie de client astfel: 1 buc 

triunghi fata cort 15 m x 3 m si 2 buc prelate talerale cort 5 m x 3 m. Timp necesar de 

printare 3 zile. 

Sala de conferinta: Zona expozitionala va putea fi delimitata de sala de conferinta printr- 
un calcan suplimentar cu prelata. Sala de conferinta va fi parte integranta din cort si va fi 

dotata cu 150 de scaune de conferinta si I speaker desk personalizat. 

Servicii de curatenie: vor fi oferite servicii de curatenie in interiorul cortului dupa cum 
urmeaza, curatenie dupa amenajare si in timpul evenimentului (aspirat, colectare si 
evacuare gunoi din cort).

Servicii de paza: vor fi oferite servicii de paza si protectie in regim permanent 24h/24h 
astfel in timpul perioadelor de montare / demontare 1-2 agenti dupa caz iar in timpul

desfasurarii evenimentului 4 agenti 

Altele: Transport, personal tehnic necesar pentru montare/ demontare, motostivuitor,
suport tehnic operare pe toata perioada evenimentului
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ISA TEHNICA CONSTRUCTIE STANDURIEXPOZITIONALE 

DESCRIERE TEHNICA: suprafata estimata 500 mp 

VSanduri
destanduri expozitionale (pcntru a sc incadra in suprafata 

cortului propunem

standuri de 3 x 1 m) 

Standurile expozitionale sunt compuse din structuri din pal alb (mdf) laminat prinse intre

protile de aluminiu tip octanorm.
Dimensiunea unui panou 

este L: 100cm; H: 250cm

(unitate). mbinarea se realizeaza prin unirea profilelor de aluminiu tip octanorm si fixarca

lor cu surub conic in formele, compartimentarile si separarile dorite 

Fiecare stand expozitional este format din: 1 priza 220 V (interconectare prin prelungitoare 

sau triple), I spot lumina/3 m (1 SPOT = 20 wati, economic, NU se incinge, fara filament

incandescent), I cos gunoi cu sac, 1 masa (lemn cu picioare
cromate ), 2 scaune (plastic cu 

picioare cromate)

Constructia are deschidere pe 1, 2 sau 3 laturi in functie de amplasament (se pot face 

modificari punctuale de constructie atat inainte cat si la fata locului) 

Fiecare stand este prevazut cuo pazie cu numele firmei si un numar de identificare al 

standului personalizare prin colantare 

Info desk: la intarca in expozitie va fi construit un info desk cu lungime de 6 m, format din 

6 desk-uri de I mx 0,8 m, personalizate cu grafica clientului (autocolant removable) 

Alte constructii: vor mai fi construite la indicatiile clientului 1 stand 3 x 6 m (dotat cu 4 

mese, 8 scaune, I cuier), I stand 4x 6 m (dotatcu 2 mese, 8 scaune, l cuier), 1 stand 3 x 4 

m (dotat cu I masa, 2 scaune). Incadrarea lor in plan este la nivel de propunere, 
acestea pot 

fi modificate in functie de necesitate. 

Delimitarea zonei de expozitie de sala de conferinta se poate realiza printr-o constructie pe 

toata latimea cortului 15 mx I m, separata de usi armonice de treceredin loc in loc. 

Racordarea electrica se realizeaza din panoul general pentru fiecare zona expozitionala. 

Se realizeaza 6 circuite dinstincte din fiecare panou 400 wati/circuit. Se va incerca in 

masura in care constructia permite acoperirea cablurilor de racordare electrica cu banda

tesa.

MONTARE/DEMONTARE CONSTRUCTIE: Montare: 2 zile / Demontare: 2 zile 

Montarea/Demontarea se realizeaza in timpul perioadelor stabilite de comun acord cu 

organizatorul. Constructia NU restrictioneaza zonele de intervetie in caz de incendii, caile de 
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vacuare n caz de urgenta, hidrantii/panourile electrice/semnele de exit din zonele de cxpe0 
Sunt obstructionate si pot fi cu usurinta identificate si accesale. 

u 

3. PROPUNERE TEHNICA AMENAJARE EXTERIOR CORT 

Pentru amenajarea cortului la exterior trebuie sa avem in vedere urmatoarelc 

Decorarea fiecarui modul de cort, respectiv prelata

Decorarea cuburilor de apa 

a) Decor prelata cort 

Intrucat prinderea pe exterior de fiecare modul de cort este posibila doar in colturi propunem 

amenajarea prelatei pentru fiecare modul, mai putin modulele usa, astfel: 

Prinderea unor panouri de komatex cu fotografii / imagini puse la dispozitie de client, pe fatada 

prelatei. Komatexul este un material dur dar usor totodata, care sa nu fie luat de vant, prinderea se 

poate face cu cordelina in 4 puncte. Komatexul poate fi decupat in diferinte forme dreptunghi 

patrat/rotund. Dimensiunile propuse 2 x 1,5 m. 

Komatextul ar putea fi inlocuit de alt suport printabil mesh / poliplan la cere. Pe prelata nu se pot 

lipi autocolante. 

b) Decor cuburi de apa/ contragreutati 

Cuburile de apa sunt folosite pentru ancorarea cortului la exterior. Dimensiunea lor este 1,2 x 1,2 

m. Posibilitatile de decorare sunt: 

decorare simpla (acoperirea lor cu poliplan alb) sau 

acoperirea lor cu o constructie tip gard inalt de 1,2 m, pe 3 laturi, usor de inlaturat la 

nevoie, iedera artificala si flori din loc in loc (folosind elementele din imaginile de mai 

jos). Lemnul poate fi lacuit la culoarea dorita cires, mahon, stejar. 

Zona tehnica din spatele cortului va fi ingradita. 

Consideram ca aceste elemente sunt suficiente pentru decorarea cortului la exterior astfel incat sa 

NU restrictioneam zonele de intervetie in caz de incendi, culoarele de acces, contravantuirile 

cortului, caile de evacuare in caz de urgenta, hidrantii/panourile electrice/semnele de exit din 

zonele de expozitie precum si rezistenta/ materialele cortului. 



4. PERSONAL SPECIALIZAT 

Odior proiect (permanent, experienta in management evenimentCOordonator constructie cort (permancnt, experienta in management evenimenc PD1dl tesa constructie cort (doar perioadele de montare/ demontare, CXpErcn constructia de corturi) 
I responsabil grup generator (permanent)
4-5 tesa constructie expozitie si amenajare exterioara (doar perioadele de montare
Coordonator expozitie (permanent, experienta in management evenimenc 

demontare, experienta in constructia de standuri) 
1 electrician 

COordonator amenajare exterioara (permanent, experienta in management evenimente) 

Prestator, Achizitor, 
S.C. TRIMA EVENTS S.R.L. Centrul de Proiecte 

Educationale si Sportive Bucuresti- 
PROEDUUS 

ADMINISTRATOR DIRECTOR 
Alina Bugean NYVOyFlorin Diaconescu nosOdd 

ONALS 

Avizat, 
N 

DIRECTOR ADJUNCT 
Ruxandra Simion
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Avizat, 
SEF SERNIÇÚ PROIECTE 
Alina Pútcaru 

Avizát, 
SEF BIROU CULTURAL, 

ARTISTIC SI,EDUCATIONAL 
Nicoleta as 

Avizat,
CONSILIER JURIDIC

Alina-Teddorese 

Intocmit, 
CONSILIER BIROUL CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 
Hamadi Hebe 
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