
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

NR. . DIN..V.... 
1. Intre 

1.1 Centrul de Proiecte Educationale si Sportive - PROEDUS, adresa Splaiul Independentci, nr.2, 
sect 5. Bucure_ti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Direetor Florin Diaconescu, denumitin 

continuare ..Beneficiarul". 
Si 

1.2. Cojocea Räzvan-Andrei Persoana Fizica Autorizata, cu Sediul profesional in Bucuresti, Sector 

6, Strada Ro_ia Montan�, Nr. 3, Bloc M20, Scara 5, Etaj 4, Ap. 159, Cod unic de inregistrare 
37088304. din data de 22.02.2017, Numar de ordine in Registrul Comertului F40/302/22.02.2017, 

cont IBAN RO12INGBO0009999066086808, numit in cele ce urmeaza,.Presatoru

1. OBIECTUL SI PRETUL CONTRACTULUI 
Prestatorul aza sa presteze servicii de hostess in cadrul proiectului "VisualArtArt. anga 

UnderVal". Evenimentul este organizat de Beneficiar in perioada 23.06 24.06.2018, in Parcul 

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

de 2500 Ron. 
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 serviciilor 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 serviciilor 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 .Visual Art 

Underval" in perioada 23.06 - 24.06.2018 in intervalul orar 10:00 22:00, in Parcul 

Tineretului, intrarea Gheorghe Sincai, din Bucuresti; 
b) sa intampine si sa insoteasca participantii la eveniment catre zonele de interes;

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

d) sa ofere toate informatiile necesare participantilor la eveniment; 
e)sa participe la diferite activitati organizate in cadrul evenimentului;

f)s� respecte indica�iile reprezentantului Beneficiarului; 

g)s� presteze activit��ile ce fac obiectul prezentului contract, respectând
recomandärile BENEFICIARULUI in cadrul evenimentului mai sus mentionat;

întocmai 

h) s� realizeze orice alte activit�ji solicitate de c�tre BENEFICIAR;

i) s� manifeste receptivitate _i deschidere fa�� de punctele de vedere exprimate de 

BENEFICIAR; 

i) s� în_tiin�eze BENEFICIARUL cu privire la indisponibilitatea sa, din cauz� de for�� major�, 

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

cveniment conform programului pus la dospozitie de catre Beneficiar 



rm programului 

data si locurile 
stabilite pentru 

repetiti, 
conform 

sa se prezinte la orele fixate,

stabilit cu Beneficiarul 

Sa se ab�in� de la orice conflict si sã se 
adresczcdirect conducerii 

BENEFICIARULUI 

pentru

rezolvarea oric�rei probleme conflictuale; 

1) 

d 
nu lacã acte sau fapte de natur� s� prejudicieze 

executarca cu bun� credin�a �i 
intocmai à 

prezentului contract.

sa respecte programul comun de lueru stabilit cu 
BENEFICIARUL;

P 
sa comunice BENEFICIARULUI În seris, la data semn�rii prezentului 

contract, orice

angajamente existente care pot afecta derularea prezentului contract. 

Q) sa obtinà acordul BENEFICIARULUI, Înainte de a contracta orice alte angajamente, 
care ar 

putca ti de natur� s� îl pun� în imposibilitatea de a se conforma prevederilor prezentului 

contract. 

T)sa asigure confiden�ialitatea datelor _i rezultatelor legate de serviciile prestate, 

Art. 7 Beneficiarul se obliga: 

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

contract,
b)så colaboreze cu Prestatorul pentru solu�ionarea oric�ror incidente ap�rute pe parcursul 

derulänii contractului;

c) cu excep�ia obliga�iilor prev�zute expres, Beneficiarul este exonerat de orice alta 

r�spundere în leg�tur� cu prezentul contract. 
V.CLAUZA PENALA

Art. 8 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. 

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 obligatile 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. 

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

contractante. 

Arnt.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.

VIII. LITIGII 

Art. 14 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau 

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



stal oJuualoicSUU QiN KOmania. 

IX. CLAUZE FINALE

Art. 15 Modificarea prezentului contract este posibila numai prin act aditional incheiat intre part 

contractante.

Art. 16 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intclegere verbala dint 

acestea, anterioara sau ulteriora incheierii lui 

Art. 17 In cazul in care partile isi incalca obligatiile prevazute in prezentul contract, neexerctarea c 

partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivaler 

banesc a obligatiei respective nu echivaleaza cu o renuntare la acest drept al sau. 

Prezentul contract a fost incheiat astazi ...a..AS.. 
valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

in doua exemplare, fiecare cu 

PRESTATOR BENEFICIAR 
Cojocea Razvan-Andrei Centrul de Proiecte
Persoana Fizica Autorizata Educationale si Sportive 

NTE 

LUI BU 
CUS PERSO DIRECTODR 

Florin Diaconescu 

ROFDUS / 
OMAN 

VZ 

SEF SERYcIU PROIECTE

AlinaPurs 

Aizat, 
SEF BIROU CULTURAL,

ARTISTIC SI EDUCATIONAL

Nicoleta hiiac 

CONSILIER JURIDIC 

Stefapia Mitroi

Intocmit, 
CONSILIER BIROUL CULTURAL, 

PREDUcONTRON inAaR 
ARTISTIC SI EDUCATIONALL

Cristiana Stoian 
PEVE 

SEMNATURA 


