
CONTRACT DE PREST�RI SERVICII 
Nr. 2050__.OS,2ol 

CAP. 1. P cONTRACTANTE: 
1.1. Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS, adresa Spaliul Independentei, Nr. 

RO39TREZ24G655000203030X, deschis la Trezoreria statului, sector 5, reprezentat legal prin Florin 
Diaconescu -Director, denumit in continuare ,BENEFICIAR, pe de o parte 

2, sect 5. Bucuresti, cod fiscal 26597213, cont trezorerie

Si 
Cananau Bogdan - Florin, cu domiciliul in Bucuresti, sector 2, Sos. Pantelimon, nr 256, 

1.2 
bl 53, Sc A, et 9, ap 52, identificat cu C.I seris RX 444137, CNP 1781110424512, în calitate de 
PRESTATOR, pe de alt� parte,

CAP. 2. OBIECTUIL SI DURATA CONTRACTULUI:
2.1. PRESTATORUL va asigura, în mod independent, servicii de coordonator zona 10 în cadrul 

proiectului ,Targul Oferta Educatioanal"", ce se va desfasura in perioada 15 18 mai 2018, in parcul 
Tineretului din Bucuresti, intrarea din Bvd. Gheorghe Sincai. 

2.2. Prestatorul se angajeaza sa presteze serviciile descrise la CAP 4, Punctul 4.2. in data de 24 
martie 2018, in cadrul proiectului mai sus mentionat

2.3. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si inregistrarii sale in evidentele 
Beneficiarului, efectele juridice ale acestuia incetand la data executarii obligatiilor reciproce ale partilor. 

CAP. 3. PRETUL SI CONDITIILE DE PLATA: 
3.1 Onorariul cuvenit PRESTATORULUI este de 6000 ron. 
3.2 Onorariul cuvenit PRESTATORULUI pentru serviciile prestate, va fi impozitat cu 10% prin retinere
la sursa si reprezinta impozitul pe venit conform prevederilor Codului Fiscal. 

3.3. Onorariul cuvenit va fi platit PRESTATORULUI, în termen de maxim 60 zile de la încheierea 
procesului verbal de receptie al servicilor corect întocmit _i înso�it de documentele justificative. In 
cazul în care, din procesul verbal de recep�tie reiese c� PRESTATORUL nu _i-a îndeplinit în totalitate 
obligatiile contractuale sau si le-a indeplinit in mod necorespunzator, Beneficiarul î_i rezervä dreptul de 

a aplica o penalizare asupra onorariului cuvenit PRESTATORULUI 

CAP. 4. DREPTURILE �I OBLIGA�IILE P�R�ILOR: 
4.1. BENEFICIARUL se obligä:

sã-l pläteasc� pe PRESTATOR pentru rezultatele activit��ii sale, în conditiile _i la termenele a) 
prev�zute în prezentul contract; 

b) s� creeze PRESTATORULUI Ccondi�ii corespunz�toare pentru realizarea obiectului

contractului, inclusiv s�-i pun� la dispozi�ie informa�ile �i documenta�ia necesar� realiz�rii acestuia.

c) 
prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut si sa il vireze la bugetul statului in termenele legale
conform codului fiscal si a legislatiei fiscale in vigoare 

4.2.PRESTATORUL se oblig�: 

a) Sa participe in calitate de coordonator la evenimentul "Targul Oferta Educationala", 

desfasurat in perioada 15-18.05.2018, intervalul orar 08:00-20:00, in Parcul Tineretuui, intrarea

din fata Colegiului National ,, Gheorghe Sincai";

sã deduc� din onorariului convenit impozitul pe venit nascut din executrea prezentului contract 
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asIgure coordonarea expozantilor din zona 10 a Targului, conlorm ancxCl, pe toala durata 

desfasurii acestuia conform indicatiilor primite de la Bencliciar: 
c)Sa directioncze reprezentantii liceclor eatre spatiile expozitionale ce le-au fost atribuite n 70na 

10 a Targului: 

a)Sa prezinte prevederile regulamentului de lunctionare al proiectului reprezentantilor liccelor 

expozante repartizate in zona 10 a Targului conform anexci,;
e) Sa realizeze si sa verifice procesele verbale de predare-primire a standurilor expoZilonac 

zona 10 a Targului conform anexei.pe toata durata desfasurari proiectului; 1)Sa prezinte expozantilor din zona 10 conform anexei, programul de desfasurare al activitatilor in 

cadrul Targulului; 
Sa supravegheze activitatea expozantilor repartizati de catre Beneficiar pentru zona 10 conform

anexei, a Targului: 
h) Sa formuleze raspunsuri la solicitarile venite din partea expozantilor repartizati de catre Beneticiar pentru zona 10 a Targului conform anexei,, 
1)sa participe in data de 14 mai 2018 la amenajarea locatiei in care se desfasoara evenimentul 

conform solicitarilor si indicatiilor reprezentantilor beneficiarului; 
j)s� colecteze _i centralizeze documentele necesare desfasurarii proiectului _i ulterior s� le predeaBENEFICIARULUI: fise de prezenta, fise de evaluare, ecusoane in maximum 3 zile de la finalizarea evenimentului; 

k) sa ofere informatii solicitarilor venite din partea voluntarilor din zona 10 a Targului conformn
anexei, pe parcursul desfä_ur�rii activit��ii acestora in cadrul evenimentului; 

1) sa participe la sedinta tehnica organizata de catre coordonatorul e proiect inaintea evenimentului; m) s� indrume participantii la eveniment catre locurile de interes;
n) sa ofere toate informatiile necesare participantilor la eveniment; 

o) sa participe la diferite activitati organizate in cadrul evenimentului; 

p)s� respecte indica�iile reprezentantului Beneficiarului; 
)s� presteze activit��ile ce fac obiectul prezentului contract, respectând întocmai recomand�rile 

BENEFICIARULUI in cadrul evenimentului mai sus mentionat; 
r)s� execute lucr�rile prev�zute la pct. 2.1, cu mijloacele tehnice/materialele proprii, prin utilizarea 

capacit��ii intelectuale �i/sau a presta�iei fizice a acesteia
ss� presteze serviciile prev�zute în contract cu profesionalismul _i promptitudinea cuvenite

angajamentului asumat
t) s� declare _i s� garanteze c� î_i asum� riscurile aferente activit��ii prestate în baza prezentului 

contract 
u) s� respecte regulile stabilite de Beneficiar pentru realizarea activit��ilor încredin�ate; 

v)s� execute întocmai �i la timp obligaiile asumate prin semnarea prezentului contract, semnând la 

finalizarea acestora un proces verbal de recep�ie, al�turi de reprezentantul Beneficiarului; 

w) in activitatea desfá_urat�, s� respecte prevederile Legii Securitä�ii _i Sän�t��ii în Munc� nr. 

319/2006 _i ale Legi nr. 307/2006 privind ap�rarea împotriva incendilor. 

x) Se obliga sa-sí achite contributile (daca e cazul) conform Codului Fiscal si a legislatiei fiscale in 

vigoare; 
CAP. 5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

5.1 Prezentul contract poate înceta în urm�toarele condi�ii: 
a) Prin expirarea termenului _i realizarea obiectului contractului; 
b) Prin acordul de voin�� al p�r�ilor, consemnat printr-un document seris �i semnat de ambele pår�i:
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) Prin denun�area unilateral� de c�tre oricare dintre Pärt�i, în urm�toarele condi�ii: Contractul poate
ineta din voin�a BENEFICIARULUI sau a PRESTATORUL, Cu obliga�ía aferent� de a notifica inten�ia 
Sa, in scris, celeilalte Pär�i, cu cel pu�in 5 zile înainte de data propus� pentru încetarea contractului. In 

cazul denuntarii uniliaterale BENEFICIARUL are dreptul de a prctinde numai plata corespunzatoare 

pentru partea din contract îndeplinit� pân� la data denun��rii unilaterale a contractului.
d) prin reziliere atunci cand una dintre parti nu isi respecta obligatiile, partca lezata avand dreptul sa 

solicite rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune interese. 
CAP. 6. R CONTRACTUALA: 
6.1 Fiecare parte raspunde fata de cealalta pentru pagubele cauzate din vina sa; 

6.2 BENEFICIARUL este in drept sa solicite organclor jurisdictionale competente obligarca 
PRESTATORULUI la plata de daune interese pentru prejudiciile cauzate institutiei, in situatiile in care 

acesta nu si-a respectat obligatile asumate prin prezentul contract, 
6.3 PRESTATORUL este in drept sa solicite organclor jurisdictionale competente obligarea 
BENEFICIARULUI la plata de daune interese pentru prejudicile pe care acesta le-a cauzat prin 

nerespectarea clauzelor stipulate prin prezentul contract. 

CAP. 7. MODIFICAREA CONTRACTULUI: 
7.1. Modificarea oric�rei clauze a contractului civil se poate face numai prin în�elegerea dintre 

P�r�i, convenit� în scris, prin act adi�ional. 
CAP. 8. CONFLICTUL DE INTERESE
8.1 PRESTATORUL nu se va angaja, in cunostinta de cauza, in nicio activitate, in niciun proiect sau 

t cu interesele BENEFICIARULUI sau cu prevederile legale in program, ce este sau ar putea fi i conf.

vigoare.
CAP. 9. FORTA MAJORA
9.1 Forta majora, constatata de o autoritate competenta, exonereaza partile contractante de indeplinirea 

obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
9.2 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. 
9.3 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 

mod comnplet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 

consecintelor. 
9.4 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 30 de zile, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte 
ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

CAP. 10. SOLU�IONAREA LITIGIILOR. 
10.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila. 

urti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara 

10.2 In cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, partile aleg de comun acord

competenta instantelor judecatoresti competente material si jurisdictional. 

11. NOTIFICARI SI COMUNICARI 
11.1. Orice comunicare sau notificare adresata de una din parti celeilalte, va fi socotita ca valabil

indeplinita daca este transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. 

11.2. In cazul in care notificarea/comunicarea se face pe cale postala, se va trat 
unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data 
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
11.3. Daca notificarea/comunicarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi 

nite prin intermediul1 

lucratoare dupa cea in care a fost expediata.



.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una din parti, daca nu sunt confirmate prin 

intermediul uneia din modalitatile prevazute la articolele precedente. 
12. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 

12.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.

CAP.13. CLAUZE FINALE:

3.lrarile se angajeaza sa asigure confidentialitatea asupra tratativelor purtate in vederea incheieri1

acestui contract, precum si asupra acelor clauze care, prin natura lor, nu sunt de notorietate pubiica. 
13.2 Prezentul contract reprezint� voin�a pär�ilor _i înl�tur� orice alta întelegere verbal� dintre acestea,

anterioara sau ulterior� încheierii lui. 
13.3 In cazul în care p�r�ile î_i încalc� obliga�ile prev�zute în prezentul contract _i una dintre par�i
sufer� un prejudiciu, faptul c� aceasta din urm� nu î_i exercit� dreptul de a cere executarea întocmai sau 

prin echivalent b�nesc a obliga�iei respective nu echivaleaz� cu o renun�are la acest drept al säu. 
Prezentul contract a fost încheiat ast�zi :030.., în dou� exemplare, fiecare cu valoare de 
original, câte unul pentru fiecare parte. 
BENEFICIAR PRESTATOR 
Centrul de Proiecte Camanau Bogdan - Florin

Educationale si Sportive 

DIRECTOR INYWODy 
cENT Florin Diaconescu 

Avizat,
DIREÇTOR ADJUNCT 

7VNO 0one 
Ruxandra Simion

SEF $ERVIQfÚ PROIECTE 
Alina Purcár

Avizát, 
SEF BIROU CULTURAL, 

ARTISTIC SI EDUCATIONAL 
Nicoletaip 

CONSÍLAER JURIDIC

Stefani woi 

Tutócmit, 
CONSILIER BIROUL CULTURAL, 

ARTISTIC SI EDUCATIONAL 

Cristiana Stoian
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Anexa 11 

SPATTEiNiC 

zOa 

o 
RE 2ONA 

zona.

voLUNTAI



Frestatorul isi va desfasura activitatea în cadrul proiectului "Targul Ofcrta Educationala", 

in Parcul Tineretului din Bucuresti, intrarea din Bvd. Gheorghe Sincai, conform anexei mai sus 

atasate.

PRESTATOR BENEFICIAR 
Centrul de Proiecte

Cananajs BogdanEducationale si Sportive Bucuresti 
DIRECTOR, 
Florin Diaconescu INYNODsNO3O
Avizat,

noa 31? inidiolDIRECTOR ADJUNCT

Ruxandra $imion

SEF SERNICIU PROIECTE

Alina Purdarú 

Avizat,
SEF BIROU CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 

Nicoletahiriac

Avizat,
CONSILIER JURIDIC

Stefania Mitroi 

Intocmit, 
CONSILIER BIROU CULTURAL, 

ARTISTIC SI EDUCATIONAL 

Cristiana Stoian


