
CONTRACT DE PRESTARI SERVICIH 
NR.f. DIN .ASo l2 

I. Intre 

1.1 Centrul de Proiecte Edueationale si Sportive PROoEDUS, ndresa Splaiul Independentei, nr.2 
sect S. Bucureyti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director- Florin Diaconescu, denumit in 

continuare .Beneficiarul". 
Si 

1.2. Vlagioiu Constantin-Cristian, Persoanä Fizic� Autorizat�, cu Sediul profesional in Mun 

Bucuresti,Sector 6, Aleea Zorelelor nr. 2, BI.M15, Sc.1, L8, Ap.51,cam.I, Cod unic de înregistrare 
35943405 din data de 12.04.2016, Num�r de ordine in Registrul Comertului F40/669/11.04.2016, 

numit în cele ce urmeaz�..Prestatorul 
Il. OBIECTUL SI PRETUL CONTRACTULUI 
Art. I Prestatorul se angajcaza sa presteze servicii de hostess in cadrul proiectului "Targul Oferta 

Educationala". Evenimentul este organizat de Bencficiar in perioada 15 - 18 mai 2018, in Parcul 

Tineretului din Bucuresti, intrarea Gheorghe Sincai. 
Art. 2 Pentru îndeplinirea prezentului contract, beneficiarul se oblig� s� pl�teasc� prestatorului pretul 

de 2500 Ron brut.
Art. 3. Plata se va face în termen de maximum 60 de zile lucr�toare de la data emiterii facturii _i se 

va face în baza procesului verbal de receptie a serviciilor întocmit de c�tre acesta. In cazul în care, din 

procesului verbal de receptie a servicilor reiese c� Prestatorul nu _i-a îndeplinit obliga�iile 

contractuale, Beneficiarul î_i rezerv� dreptul de a aplica o penalizare asupra sumei, proportional cu 

orele de program neefectuate. 

Art.4. Plata servicilor se va face in baza facturilor emise de Prestator, corect întocmite �i înso�ite de

celelalte documente justificative. 
III. DURATA CONTRACTULUI 

Art. 5. Perioada de valabilitate a contractului este cuprinsa intre data semnarii sale si indeplinirea 

tuturor obligatiilor contractuale de catre ambele parti. 

IV. OBLIGATIILE PARTILOR 

Art. 6. Prestatorul se obliga: 

a) sa se prezinte la actiunile organizate de Beneficiar in cadrul proiectului ,Targul Oferta

Educationala" in perioada 15-18 mai 2018 in intervalul orar 08:00 20:00, in Parcul 

Tineretului din Bucuresti, intrarea Gheorghe Sincai;

b) sa distribuie materialele promotionale catre participantii din cadrul targului; 

c)sa ofere toate informatiile necesare in cadrul standului PROEDUS; 

d) se asigura ca programul de vizite cu unitatile de invatamant gimnaziale realizat de ISMB sa fie 

respectat pentru buna desfasurare a evenimentului; 

e)sa intampine si sa insoteasca participantii la eveniment catre zonele de interes;

fs� îndrume participan�ii la eveniment c�tre locul unde se va desfasura evenimentul; 

g) sa ofere toate informatiile necesare participantilor la eveniment; 

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

i) s� respecte indica�iile reprezentantului Beneficiarului; 

j)s presteze activitä�ile ce fac obiectul prezentului contract, respectând întocmai recomandärile 

BENEFICIARULUI in cadrul evenimentului mai sus mentionat; 

k)s� realizeze orice alte activit��i solicitate de c�tre BENEFICIAR; 

1) s� manifeste receptivitate �i deschidere fa�� de punctele de vedere exprimate de BENEFICIAR; 



m) s� în_tinteze BENEFICIARUL cu privire la indisponibilitatea sa, din cauz� de fortá major�, 

in maximum dou� ore de la producerea acestcia; 
n) sa se prezinte cu cel putin 30 min inainte de ora inceperii, la data si locul stabilite pentru 

eveniment conform programului pus la dospozitie de catre Beneficiar 
o) sa se prezinte la orele fixate, data si locurile stabilite pentru repetitii, conform programului 

stabilit cu Beneficiarul 

p)s� se ab�in� de la orice conflict _i s� se adreseze direct conducerii BENEFICIARULUI pentru
rezolvarea oric�rei probleme conflictuale: 

q)s� respecte programul comun de lucru stabilitcu BENEFICIARUL; 
)s� nu fac� acte sau fapte de natur� s� prejudicicze executarea cu bun� credin�� _i întocmai a 

prezentului contract. 
s) s� comunice BENEFICIARULUI în scris, la data semn�rii prezentului contract, orice

angajamente existente care pot afecta derularea prezentului contract. 

t) sã obtin� acordul BENEFICIARULUI, înainte de a contracta orice alte angajamente, care ar 

putea fi de natur� s� îl pun� în imposibilitatea de a se conforma prevederilor prezentului 

contract. 

u) s� asigure confiden�ialitatea datelor �i rezultatelor legate de serviciile prestate; 

Art. 7 Beneficiarul se obliga:

a) sa-l remaereze pe prestator pentru serviciile prestate in termenele prevazute in prezentul 

contraet, 
b) s� colaboroze cu Prestatorul pentru solu�ionarea oric�ror incidente ap�rute pe parcursul 

derulärii contractului; 
c)cu excep�ia obligatiilor prev�zute expres, Beneficiarul este exonerat de orice altä 

în leg�tur� cu prezentul contract. 
r�spundere 

V. CLAUZA PENALA
Art. 8 In cazul in care una din parti nu isi indeplineste obligatile contractuale sau si le indeplineste 

dar in mod necorespunzator, se obliga sa suporte daunele provocate celeilalte parti din culpa sa. 

VI. INCETAREA CONTRACTULUI 

Art. 9 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante 

judecatoresti, in cazul in care una din parti: 

nu isi executa una din obligatiile prevazute la Capitolul IV din prezentul contract; 

cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute in prezentul contract fara acordul celeilalte parti; 

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. 

Art. 10 Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra oblgatiilor deja scadente intre partile

contractante. 

Art.11 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. 

Art. 12 Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat 

incetarea contractului. 

VII. FORTA MAJORA

Art. 13 Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si neexecutarea in 

mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, 

daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de Forta

majora, asa cum este definita de lege.
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