
CONTRACT DE PREST�RI SERVICI

CAP. 1 P CONTRATANTE: 

1.1 Centrul de Proiccte Educafionale yi Sportive PROEDUS, adresa Splaiul Independentci nr 2 

sector 5. Bucure_ti, cod fiscal 26597213, cont trezorerie RO39TREZ24 i655000203030X, dechis la 

Trezoreria Statului, seetor 5, reprezentat legal prin Florin Dinconeseu - Dircctor, denumit in continuare 

.BENEFICIAR". pc de o parte

1.2 Moldovanu M.G. Bianca-Elena Persoana lizica Autorizata cu Sediul profesional in Bucuresti, 

Sector 1, Strada Aviatiei, nr. 65B. cod unic de inregistrare 38516107 din data de 21.11.2017, cont IBAN 

RO93BTRLRONCRT0411 704201, numar de ordine in Registrul Comertului F40/2015/21.11.2017 din 

data de 22.11.2017. numit in cele ce urmeaza ,,Prestator" au convenit asupra urmátoarclor clauz* 

contractuale: 

CAP. 2 DEFINITII 

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) - partile contractante asa cum sunt acestea numite

in prezentul contract

c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, in baza contractului pentru

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract 

d) forta majora un eveniment mai presus de controlul partilorcare 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, restrictii 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. 

CAP. 3 OBIECTUL �I VALOAREA CONTRACTULUI: 

3.1. PRESTATORUL se obliga sa presteze servicii de monitorizare si coordonare a voluntarilor in cadrul 

evenimentului ,Targul Oferta Educationala", derulat în perioada 15 - 18 mai 2018, în Parcul

Tineretului din Bucure_ti, intrarea din Bvd. Gheorghe Sincai;

3.2. Venitul total brut stabilit pentru întreaga presta�ie este de 2800 lei; 

3.3. Data efectu�rii plä�ii presta�iei: plata remunera�iei stabilite conform art. 3.2. se va efectua, prin 

virament bancar, în maximum 60 de zile lucr�toare de la data emiterii facturii _i se va face în baza 

proceselor verbale de receptie a serviciilor. In cazul în care, din procesele verbale de receptie a serviciilor

reiese c� Prestatorul nu _i-a îndeplinit obliga�ile contractuale, Beneficiarul î_i rezerv� dreptul de a aplica 

o penalizare asupra sumei. 

3.4. Plata serviciilor se va face in baza facturilor emise de Prestator _i înregistrate de Beneficiar, corect 

întocmite _i înso�ite de celälalte documente justificative. 

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

a) sã-l pläteasc� pe PRESTATOR pentru rezultatele activit��ii sale, în condi�ile preväzute în prezentul

contract
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b)sa colaboreze cu Prestatorul pentru solutionarc oricaror incidente aparute pe parcursul derularii 

contractului: 
c)sa puna la dispozitia Prestatorului intormatiile pe care ncesta le-a solicitat Si lara de care nu-si poate 

desfasura activitatecu: 
d)cu eNcepta obligatiilor prevazute expres, Beneticiarul este exonerat de orice alta raspundere in 

legatura cu prezentul contract. 
4.2. PRESTATORUL se obligà 
a) sà participe la evenimentul,Targul Oferta Educationala", perioada 15 18 mai 2018, in Parcul

Tineretului din Bucure_ti. intrarca din Bvd. Gheorghe Sincai, conform urmatorului program; 
in ziua de 15.05.2018 - in intervalul orar 09.30 - 14.30 si in intervalul orar 14.00 

in ziua de 16.05.2018 in intervalul orar 09.30- 
in ziua de 17.05.2018 in intervalul orar 09.30- 14.30 si in intervalul orar 14.00 
in ziua de 18.05.2018 in intervalul orar 09.30 -13.30 si in intervalul orar 13.00 - 16.00 

b) sa monitorizeze si sa coordoneze activitatea voluntarilor conform indicatiilor reprezentantilor 

Beneficiarului: 

19.00; 
14.30 si in intervalul orar 14.00- 19.00; 

19.00; 

c)sa instiinteze voluntarii cu privire la activitatea desfasurata; 
d) sa evalueze activitatea voluntarilor in cadrul actiuni desfasurate; 
e)sa preia listele cu voluntarii ce s-au inscris sa participe la eveniment de la colaboratorul Beneficiarului; 

)sa intocmeasca centralizatorul cu evaluarile voluntarilor in cadrul actiunii desfasurate din cadrul

proiectului si sa le predea colaboratorului Beneficiarului; 
g)s�r�spund� �i s� clarifice voluntarilor orice nelamuriri aparute pe parcursul desfä_ur�rii activit��ii; 

h) sa realizeze materiale text si foto in care sa descrie activitatea voluntarilor in cadrul proiectului pe care 

sa le predea in forma bruta Beneficiarului in vederea publicarii ulterioare preluc�rii pe site-ul 

www.proedus.ro
i)sa se prezinte in locatie cu 30 de minute inainte de inceperea activitatilor, la data si locul stabilit pentru

eveniment;
)s� execute întocmai �i la timp obliga�ile asumate prin semnarea prezentului contract, semnând la 

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

k) sa manifeste receptivitate si deschidere fata de punctele de vedere exprimate de BENEFICIAR; 

1) sa instiinteze BENEFICIARUL cu privire la indisponibilitatea sa, din cauza de forta majora, in 

maximum doua ore de la producerea acesteia; 

m) sa se abtina de la orice conflict si sa se adreseze direct conducerii BENEFICIARULUI pentru

rezolvarea oricarei probleme conflictuale; 

n) sa respecte programul comun de lucru stabilit cu BENEFICIARUL; 

o) sa indeplineasca si alte atributii prevazute sau stabilite de conducerea institutiei, din domeniul sau de 

activitate; 

p) sa nu faca acte sau fapte de natura sa prejudicieze executarea cu buna credinta si intocmai a prezentulu 

contract; 

q) sa comunice BENEFICIARULUI in scris, la data semnarii prezentului contract, orice angajamente 

existente care pot afecta derularea prezentului contract; 

r)sa obtina acordul BENEFICIARULUI, inainte de a contracta orice alte angajamente, care ar putea fi 

de natura sa il puna în imposibilitatea de a se conforma prevederilor prezentului contract; 

s)sa asigure confidentialitatea datelor si rezultatelor legate de serviciile prestate. 

CAP. 5 DURATA CONTRACTULUI: 

5.1. Perioada de valabilitate a contractului este cuprinsa intre data semnarii sale si îndeplinirea tuturor 

obliga�iilor contractuale de c�tre ambele p�r�i, dar nu mai târziu de 60 zile lucr�toare. 

CAP.6 MODIFICAREA CONTRACTULUI:

6.1. Modificarea oric�rei clauze a contractului se poate face numai prin întelegerea dintre P�rti, convenit�� 

în scris, prin act aditional. 

CAP. 7 INCETAREA CONTRACTULUI: 
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7.1 Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditi: 
a) Prin expirarea ternmenului si realizarea obicctului contractului; 

0rin acordul de vointa al partilor, consemnat printr-un document scris si semnat dec ambeie paru, 

.4 Prezentul contract inceteaza de plin drept. fara a mai fi necesara interventia unci instante judecatorcsl,

in cazul in care una din parti:
a n iS xeCuta una din obligatiile prevazute la Capitolul IV din prezentul contract, 

D) cesionecaza drepturile si obligatile sale prevazute in prezentul contract fara acordul celeilalte paru 

1 caica vreuna din obligatiile sale dupa ce a fost avertizat, printr-o notificare scrisa, de catrecealaa

parc, ca O noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract sau in termen ae 
c d dald primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostiinta ca nu si-a executat ori isi executa in moa 

necorespunzator oricare din obligatiile ce ii revin. 

Kezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile

contractante. 

dca Care invoca o cauza de incetare a prezentului contract o va aduce la cunostinta celeilate parti cu 

Zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa isi producaefectele. 

.5 Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea 

contractului. 

1.6 Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestari servicii, in cel mult 30 

ae 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. 

7.7 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. 

CAP. 8 R P 

8.1. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunz�toare a obliga�iilor asumate prin prezentul contract, 

atrage r�spunderea P�r�ii în culp�, cu excep�ia cazurilor de exonerare prev�zute de lege.

8.2. Nerespectarea termenelor _i a condi�iilor de prestare a activit��ilor încredintate de c�tre

BENEFICIAR, atrage r�spunderea PRESTATORULUI _i plata de daune interese în favoarea 

BENEFICIARULUI, stabilite de c�tre instan�a judec�toreasc� competent� la valoarea prejudiciului

cauzat acestuia din urm�. 

CAP. 9. FOR�A MAJORA: 

8.1. Nici una dintre P�r�ile contractante nu r�spunde de neexecutarea la termen sau/_i de executarea în 

mod necorespunz�tor - total sau par�ial - a oric�rei obliga�ii care îi revine în baza prezentului contract,

dac� neexecutarea sau executarea necorespunz�toare a obliga�iei respective a fost cauzat� de for�a major�, 

a_a cum este definit� de lege. 
8.2. Partea care invoc� for�a major� este obligat� sä notifice celeilalte Pär�i, în termen de 2 zile, 

producerea evenimentului _i s�ia toate m�surile posibile în vederea limit�rii consecintelor lui. 

8.3. Dac� în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaz�, P�r�ile au dreptul s�- 

_i notifice încetarea de plin drept a prezentului contract f�r� ca vreuna dintre acestea s� pretind� daune 

interese. 

CAP. 10 CONFLICTUL DE INTERESE 

10.1 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. 

10.2 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.
CAP. 11 LITIGII:

11.1. Litigiile care se vor na_te din prezentul contract sau în leg�tur� cu acesta vor fi solu�ionate, cu 

prioritate, pe cale amiabil�. In caz contrar, Pär�ile se vor adresa instan�elor de judecat� competente, 

potrivit dreptului comun.

CAP. 12 LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 



12.1 Limba carc guverneaza contractul este limba romana. 

CAP. 13.LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 

13.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

CAP.14 CLAUZE FINALE

14.1 Modificarea prezentului contract este posibila numai prin act aditional incheiat intre partile

contractante. 

14.2 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea,

anterioara sau ulteriora incheicrii lui. 

14.3 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 încheiat ast�zi, ..9J:.02.IA...., în 2 (dou�) exemplare cu valoare egalá, 

câte unul pentru fiecare Parte contractant�. 

PRESTATOR BENEFICIAR 
Moldovanu M.G Bianca-Elena PFA 
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