
CONTRACT ÇIYIL DE PRESTARI SERVICII 
NR.. DIN .JX..k..OR 

I.PARTI CONTRACTANTE 

Intre
1.1 Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti-PROEDUS adresa Splaiul 

Independentei nr. 2, sect. 5. Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director- Florin 
Diaconescu, denumit in continuare..Beneficiarul. 

Si 

1.2. Cananau Bogdan Florin Persoan� Fizic� Autorizat�, cu sediul profesional in Bucuresti, 
sector 1, Strada Argentina, Nr 25, Corp B, Cod unic de înregistrare 39436456 din data de 

Registrul 04.06.2018. Num�r de ordine iîn Comertului F40/1122/04.06.2018, Cont 

RO79INGB0000999908063099, numit in cele ce urmeaza ,,Prestatorul 

I1. OBIECTUL, DURATA SI PRETUL CONTRACTULUI 
2.1 Prin prezentul contract, Prestatorul se angajeaz sa sa presteze serviciile descrise la Cap. III pct. 
3.1. in cadrul proiectului "VisualArt UnderVal", in perioada 23.06 - 24.06.2018, in Parcul 

Tineretului - intrarea Gheorghe Sincai, organizat de Beneficiar. 

2.3 Pentru indeplinirea prezentului contract, Beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului pretul 
de 5000 Ron brut.
2.4 Remuneratia se va plati intr-o singur� tran_� în contul specificat de de prestator pe factura emisã
de acesta. 
2.5 Plata se va face in termen de maximum 60 de zile lucratoare de la data finalizarii prestatiei si se 
va face in baza procesului verbal de receptie a serviciilor. In cazul in care, din procesul verbal de 
receptie reiese ca Prestatorul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale, Beneficiarul isi rezerva 

dreptul de a aplica o penalizare asupra sumei.
2.6 Contractul inceteaza sa produca efecte in momentul in care ambele parti si-au indeplinit 

obligatiile una fata de cealalta.

III. OBLIGATILE PARTILOR 

3.1 Obligatiile principale ale Prestatorului:
a) Tine legatura cu reprezentantul BENEFICIARULUI, în vederea organizärii în cele mai bune 

conditii a proiectului ,VisualArt UnderVal"; 
b) Ofera informa�iile necesare amenajarii si dezafecarii loca�iei tuturor prestatorilor de servicii

contractati de BENEFICIAR, conform schitei locatiei furnizate de c�tre reprezentantul 

BENEFICIARULUI; 
)Duce la indeplinire planul de organizare privind amenajarea _i dezafectarea locatiei dupa 

cum urmeaza:

a. perioada 19.05.2018 incepand cu ora 07.00 si pana la 23.06.2018 ora 07.00 

amenajare locatie; 
b. 24.06.2018 (dupa terminarea evenimentului), incepand cu ora 23.00 si pana pe 

26.06.2018, ora 23.00 dezamenajare locatie;
d) Asigura respectarea schitei de amenajare si dezafectare a locatiei;

Se e) prezinta la orele fixate, data si locurile stabilite de catre reprezentantul 
BENEFICIARULUI pentru amenajarea locatiei; 

1) sa supravegheze echipa tehnica in timpul montarii si demontarii echipamentelor tehnice in 
conditii de siguranta;



Cu TCPICZent 

8)sa se asigure
Beneficiarului; 

de respectarca 

programului 
stabilit de 

comun 
acord u 

h) s�indrume participa la eveniment 
catre 

locurile de interes;

i) sa ofere toate infomati necesare

participantilor 
la eveniment; 

JSa participe la diferite activitati organizate in cadrul 
evenimentului,

K) så respecte indica�iile reprezentantului 
Beneficiarului, 

dpresteze activit��ile ce fac obiectul prezentului 
contract, 

respectänd 
intocmai 

recomandärile 
BENEFICIARULUI in cadrul

evenimentului mai sus 
mentionat; 

sa execute lucrärile prev�zute la pet. 2.1, cu mijloacele 
tehnice/materialele 

proprii, prin 

utihzarea capacit�tii intelectuale _i/sau a presta�iei fizice a acesteia; 

sa presteze serviciile prev�zute în contract cu 
profesionalismul _i promptitudinea 

cuvenite 

angajamentului asumat: 

o) så declare �i s� garanteze c� î_i asum� riscurile aferente activit�jii prestate în baza prezentului 

contract 
P)så respecte regulile stabilite de Beneficiar pentru realizarea activit��ilor încredin�ate; 

)så execute întocmai _i la timp obliga�iile asumate prin semnarea prezentului contract, 

semnând la finalizarea acestora un proces verbal de recep�ie, al�turi de reprezentantul 

Beneficiarului; 

T)in activitatea desf�_urat�, s� respecte prevederile Legii Securitä�ii _i S�n�tä�ii în Munc� nr. 

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

s) Sa respecte prevederile regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in 

ceca ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor 

date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor).

t) Se obliga sa-si achite contributiile (daca e cazul) conform Codului Fiscal si a legislatiei 

fiscale in vigoare; 

3.2 Obligatiile principale ale Beneficiarului: 

1) sa-l remunereze pe prestator pentru serviciile prestate; 

2)sa colaboreze cu Prestatorul pentru solutionarea oricaror incidente aparute pe parcursul derularii 

contractului; 

3) sa puna la dispozitia Prestatorului informatiile pe care acesta le-a solicitat si fara de care nu-si 

poate desfasura activitatea; 

4) cu exceptia obligatiilor prevazute expres, Beneficiarul este exonerat de orice alta raspundere in 

legatura cu prezentul contract. 

IV.RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

4.1. Fiecare parte r�spunde fa�� de cealalt� pentru pagubele cauzate din culpa sa. 

4.2 In cazul in care una din parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste dar 

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

V.INCETAREA CONTRACTULUI 
5.1 Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditii: 

a) Prin expirarea termenului si realizarea obiectului contractului; 

b) Prin acordul de vointa al partilor, consemnat printr-un document seris si semnat de ambele 

parti 
5.2 Prezentul contract incetcaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante 

judecatoresti, in cazul in care una din parti

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

b) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute in prezentul contract fara acordul celeilalte 

parti 



catre C)1si incalca vreuna din obligatiile sale dupa ce a fost avertizat, printr-o notificare s ca 
cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea preze nen de S zile de la data primirii notificarii prin careis-a adus la cunostiinta ca nu st-ä Cxe 

1s1 executa in mod necorespunzator oricare din obligatiile ce i revin. 
ezlierea contractului nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente inrc pat 

contractante. 
* rartea care invoca o cauza de incctare a prezentului contract o va aduce la cunostinta celclac 

parti cu 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa isi produca efectele. 

revederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat 

incetarea contractului.
.0 Beneticiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestari servicii., in cel mult 

ae zile de la aparntia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului 

Si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirca contractului 

respectiv ar fi contrara interesului public.

.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. 

VI.CONFLICTUL DE INTERESE

. 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 servici. 

6.2 Prestatorul nu se va angaja in nicio activitate, in niciun proiect sau program, ce este sau ar putea 

ti in conflict cu interesele Beneficiarului sau cu prevederile legale in vigoare.

VII. FORTA MAJORA

7. Forta majora, constatata de o autoritate competenta, exonereaza partile contractante de 

indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

7.2Indeplin1rea contractului va fi suspendat in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

7.3 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si 

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

limitari consecintelor.

7.4 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 5 de zile, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 

fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

VIII.SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

8.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 

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

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

instantelor judecatoresti din Romania.

IX. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 

9.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

X.LEGEA APLICABILA CONTRACTUILUI

10.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

XI. CLAUZE FINALE 
11.1 Modificarea prezentului contract este posibila numai prin act aditional incheiat intre partile 

contractante. 
11.2 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre 

acestea, anterioara sau ulteriora incheierii lui. 
11.3 In cazul in care partile isi incalea 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. 
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Orio Onract a fost incheiat astazi 
20Y.., in doua exemplare, 

fiecare cu valoare de 

original, cate unul pentru fiecare parte.
PRESTATOR 

BENEFICIAR 
Centrul de Proiecte Educationale 

Cananau 
Bogdan 

Florin PFA 

si Sportive Bucuresti -PROEDUS 

DIRECTOR NII 

Florin Diaconescu 

PROEOUS / 
OMAN 

SEF SERyICIU PROIECTE 

Alina Pre 

AVizat, 
SEF BIROU CULTURAL, ARTISTIC 

SI EDUCATIONAL 

Nicoleta Ehitiac

CONSILIER JURIDIC 

StefahiaMitroi 

Intocmit
CONSILIER BIROUL CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL

CristianaStoian

pEVET NTUR 

OA 
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