
Contract de prestari servicii 
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1. P�rtile contractante
n temeiul prevederilor Legii nr. 98/20166 privind achizitiile publice si ale HG nr. 395/2016 

privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului

de achizitie publicalacordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat

prezentul contract de prestari servici, 
între 

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucure_ti, adresa Splaiul Independentei nr.2, sect 5. 

Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director - Florin Diaconescu, denumita in continuare

achizitor, pe de o parte

^i 
S.C. TRIMA EVENTS S.R.L., cu sediul in str. Boja, nr.2M, Sector 6, Bucuresti, Romania, inregistrat la 

Tribunalul de pe Langa Bucuresti cu nr. J40/3954/2006, CUI RO1846372, cu cont iban

RO20TREZ7065069XXX005253 deschis la Trezoreria Statului, adresa de mail: alinabugean@trima.ro, 
reprezentata legal prin Alina Bugean, denumit in continuare prestator, pe de alta parte. 

2. Defini�ii 
2.1 In prezentul contract urm�torii termeni vor fi interpreta�i astfel: 

a) contract- prezentul contract �i toate anexele sale;
b) achizitor �i prestator - p�rtile contractante, a_a cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c)pre�ul contractului - pre�ul plätibil prestatorului de c�tre achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integral� _i corespunz�toare a tuturor obliga�iilor asumate prin contract; 

d) servicii - activit��i a c�ror prestare face obiect al contractului; 

) forta major�- reprezint� o împrejurare de origine extern�, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibil� 

_i inevitabil�, care se afl� în afara controlului oric�rei p�r�i, care nu se datoreaz� gre_elii sau vinei acestora, 

si care face imposibil� executarea _i, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: r�zboaie, revolu�ii, incendii, inunda�ii sau orice alte catastrofe naturale, restric�ii ap�rute ca

urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv�, ci enun�iativ�. Nu este considerat for��

major� un eveniment asemenea celor de mai sus care, f�r� a crea o imposibilitate de executare, face extrem

de costisitoare executarea obliga�iilor uneia din p�rti

g i- zi calendaristic�; an -365 de zile. 

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include

forma de plural �i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezint� zile calendaristice dac� nu se specific� în

mod diferit. 

Clauze obligatorii duu llANe 4. Obiectul _i pre�ul contractuldui

4.1.- Prestatorul se oblig� s� presteze serviciideinchiriereanimatori necesari in cadrul 

evenimentului ,,VisualArt-Underval 2018" desfasurat in perioada 23- 24 iunie 2018 in Parcul 

Tineretului, intrarea Gh.Sincai, conform ofertei prezentate in cadrul Catalogului electronic SEAP SI 

care a format obiectul achizitiilor [DA20632661], cod CPV79952000-2, Servicii pentru
evenimente(Rev.2) dupa cum urmeaza:



4.1.3. Serviei de-inehiriere animateori bodypainting conform programului 10h/zi x 2 zile (23.06.2018 
24.06.2018, interval orar 10:00-20:00) -2 animatori -Total ore: 40h /eveniment pentru animatorii

bodypainting
4.2. - Achizitorul se oblig� så pläteasc� prestatorului pre�ul convenit pentru îndeplinirea contractului de 

servicii. 
4.3. Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv pretul servicilor prestate, pl�tibil 
Prestatorului de c�tre Achizitor, este de 12.800,00 lei fara TVA, respectiv 15.232.00 lei cu TVA (19%), 
compus din: 
4.3.1 Tarif de 320 lei fara TVA/ora/animatori body painting. reprezentand un total de 12.800,00lei
fara TVA. respectiv 15.232.00 lei cu T.V.A. (19%). 

5. Durata contractului 
s.1. Durata prezentului contract este de data semnarii lui si pana la data îndeplinirii obliga�iilor 
contractuale reciproce. dar nu mai târziu de 60 zile.

6. Garantii �i r�spunderi 
6.1. Pärtile i_i garanteazà reciproc c� sunt constituite _i organizate,i_i desfá_oar� activitatea �i i_i executä 

obliga�ile în conformitate cu prevederile legale care le sunt aplicabile. 
6.2. Prestatorul declar� �i garanteaz� ca niciun acord, seris sau verbal �i nicio promisiune sau obliga�ie, 
contractat� anterior cu ter�i, nu se opun încheierii _i îndeplinirii prezentului Contract. 
6.3. Pe durata prezentului Contract, Prestatorul se oblig� s� nu se angajeze in nicio activitate, în niciun 

proiect sau program, ce este sau ar putea fi în conflict cu interesele Achizitorului. 
6.4. Inc�lcarea de c�tre oricare dintre P�r�i a obliga�iilor asumate prin prezentul Contract d� dreptul

celeilalte Pä�r�i de a obtine despägubiri pentru paguba suferit�. 

7.0bligatiile principale ale prestatorului 
7.1 Prestatorul se oblig� s� presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada convenita _i 

în conformitate cu obliga�iile asumate. 
7.2 - Prestatorul se oblig� sä presteze serviciile la cele mai inalte standarde _i/sau performan�e. 

7.3 - Prestatorul se oblig� s� desp�gubeasc� achizitorul împotriva oric�ror: 

i) reclama�ii _i actiuni în justi�ie, ce rezult� din înc�lcarea unor drepturi de proprietate intelectual�

(brevete. nume, m�rci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instala�iile sau utilajele 

folosite pentru sau în leg�tur� cu serviciile prestate 

ii) daune-interese, costuri, taxe _i cheltuieli de orice natur�, aferente, cu exceptia situa�iei în care o 

astfel de iînc�lcare rezult� din respectarea solicitärii achizitorului 

8. Obligatiile principale ale achizitorului 

8.1 Achizitorul se oblig� s� pl�teasc� pretul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 

8.2 Achizitorul se oblig� s� receptioneze serviciile prestate în termenul convenit. 

8.3 Achizitorul se obligá s� pläteasc� pre�ul c�tre prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de 

c�tre acesta, dar nu mai mult de 30 zile de la semnarea procesului verbal de receptie si prezentarea 

raportului de activitate. 

8.4 Achizitorul nu va pl�ti penalit�ji dac� nu i s-au asigurat fondurile de la bugetul local _i/sau fonduri 

comunitare necesare îndeplinirii obliga�iilor contractuale.

8.5 Dac� achizitorul nu onoreaz� facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prev�zute 

convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaz� factura,

prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 

9.Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabil� a obliga�ilor
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9.-In cazul în care, din vina sa exclusiv�, prestatorul nu reu_e_te s�-_i execute obliga�iile asumate prin 

contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalita�i, o Suma 

echivalentä cu o cot� procentual� din pretul contractului 0,1%.
9.2- In cazul în care achizitorul nu onoreaz� facturile în termen de 30 de zile de la expirarea peri0adei 

convenite, atunci acesta are obliga�ia de a pl�ti, ca penalit��i, o sum� echivalent� cuo cot� procentuala din 

plata neefectuat� - 0.1% pe zi de întârziere. 
9.3- Nerespectarea obliga�iilor asumate prin prezentul contract de c�tre una dintre p�r�i, în mod culpabil, 

d� dreptul p�r�ii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului _i de a 

pretinde plata de daune-interese. 
9.4 Achizitorul î_i rezerv� dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scris� adresat�

prestatorului, f�r� nici o compensa�ie, dac� acesta din urm� d� faliment, cu condi�ia ca aceast� denun�are 
s� nu prejudicieze sau s� afecteze dreptul la ac�iune sau desp�gubire pentru prestator. In acest caz, 

prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunz�toare pentru partea din contract îndeplinit� 

pân� la data denun��rii unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 

10. Garan�ia de bun� execu�ie a contractului 
Nu este cazul. 

11. Alte responsabilitä�i ale prestatorului 
11.1 (1) Prestatorul are obliga�ia de a executa serviciile prev�zute în contract cu profesionalismul _i 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat _i respectând totodat� normele privind s�n�tatea _i 

securitatea în munc�. 

(2) Prestatorul se oblig� s� supravegheze prestarea serviciilor, s� asigure resursele umane, materialele, 
instala�iile, echipamentele �i orice alte asemenea, fie de natur� provizorie, fie definitiv�, cerute de _i pentru 

contract, în mäsura în care necesitatea asigur�rii acestora este prevazut� în contract sau se poate deduce în 

mod rezonabil din contract. 

11.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execu�ia serviciilor în conformitate cu graficul de 

prestare convenit. Totodat�, este r�spunz�tor atât de siguran�a tuturor opera�iunilor _i metodelor de 

prestare utilizate, cât _i de calificarea personalului folosit pe toat� durata contractului.

12. Alte responsabilitä�i ale achizitorului 

12.1 Achizitorul se oblig� sä pun� la dispozi�ia prestatorului orice facilit��i _i/sau informa�ii pe care 

acesta le-a cerut în propunerea tehnic� _i pe care le consider� necesare pentru îndeplinirea contractului.

13. Recepie �i verific�ri 
13.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili con formitatea lor 

cu prevederile contractuale.

13.2- Verific�rile vor fi efectuate dec�tre achizitor prin reprezentan�ii säi înmputernici�i, în conformitate cu 

prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obliga�ia de a notit+ca în seris prestatorului, identitatea

persoanelor împuternicite pentru acest scop. 

13.3 P�r�ile vor semna un proces verbal de receptie a serviciilor în forma agreata de achizitor. Lipsa 

receptiei constituie motiv temeinic pentru refuzul de plat� din partea achizitorului.

14. Incepere,finalizare, întârzieri, sistare 

14.1 (1) Prestatorul are obliga�ia de a începe prestarea servicilor la data convenita in prezentul 

contract, respectiv 12.05.2018. 

(2) În cazul în care prestatorul sutfer� întärzieri _i/sau suport� costuri suplimentare, datorate in 

exclusivitate
achizitorului, pår�ile vor stabili de comun acord: prelungirea perioadei de prestare a 

serviciului; �i totalul cheltuielilor aferente, dac� este cazul, care se vor ad�uga la pre�ul contractului.



ervicile prestate în baza contractului sau, dac� este cazul, oricare faz� a acestora prevázut� a f 
eminatd intr-o perioad� stabilità in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de pårti.
termen care se calculeaz� de la data începerii prest�rii serviciilor. 
(2) In cazul in care: orice motive de întârziere, ce nu se datoreazà prestatoruu, Sau ate circumstante neobi_nuite suseceptibile de a surveni, altfel decât prin înc�lcarea contractului de c�tre 
prestator, indrept��esc prestatorul de a solicita prelungirca perioadei de prestare a serviciilor sau a oric�rei
1aze a acestora, atunci p�r�ile vor revizui, de comun acord. perioada de prestare �i vor semna un act 

adi�ional. 
4.3-Dac� pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respect� graficul de prestare, acesta are 

obliga�ia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
asumate în graficul de prestare se face cu acordul pär�ilor, prin act adi�ional. 
4.4- In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execu�ie, orice
intârziere în îndeplinirea contractului dã dreptul achizitorului de a solicita penalit��i prestatorului.

15. Ajustarea pre�ului contractului
15.1- Pentru serviciile prestate, pläjile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în prezentul 

contract. 

16. Subcontractan�i 
16.1-Prestatorul are obliga�ia, în cazul în care subcontracteaz� p�r�i din contract, de a încheia contracte cu 
subcontractan�ii desemnati, în acelea_i condi�ii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
16.2-(1) Prestatorul are obliga�ia de 
subcontractan�ii desemna�i. 
(2) Lista subcontractan�ilor, cu datele de recunoa_tere ale acestora, cât _i contractele încheiate cu ace_tia se 
constituie în anexe la contract.

prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 

16.3-(1) Prestatorul este pe deplin r�spunz�tor fa�� de achizitor de modul în care îndepline_te contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin räspunzätor fa�� de prestator de modul în care î_i îndepline_te partea sa 
din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractan�ilor dac� ace_tia nu î_i îndeplinesc 
partea lor din contract. 
16.4 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac� acesta nu _i-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea pre�ului contractului _i va fi 
notificat� achizitorului. 
17. Forta major�
17.1 - For�a major� este constatat� de o autoritate competent�. 

17.2 Forta major� exonereaz� part�ile contractante de îndeplinirea obliga�ilor asumate prin prezentul 
contract, pe toat� perioada în care aceasta ac�ioneaz�. 
17.3- Indeplinirea contractului va fi suspendat� în perioada de ac�iune a fortei majore, dar färä a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau pär�ilor pân� la apari�ia acesteia. 
17.4-Partea contractant� care invoc� forta major� are obliga�ia de a notifica celeilalte pår�i. imediat �i în 
mod complet, producerea acesteia _i s� ia orice m�suri care îi stau la dispozi�ie în vederea limit�rii 

consecintelor. 
17.5 Partea contractant� care invoc� for�a major� are obliga�ia de a notifica celeilalte p�r�i încetarea 
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
17.6 - Dac� forta major� ac�ioneaz� sau se estimeaz� ca va actiona o perioad� mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul s� notifice celeilaltepär�i încetarea de drept a prezentului contract, f�r� ca vreuna din 

pärti s� poat� pretind� celeilalte daune-interese. 
18. Solufionarea litigiilor 
18.1 Achizitorul �i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil�, prin tratative 
directe, orice neîn�elegere sau disput� care se poate ivi între ei în cadrul sau în leg�tur� cu îndeplinirea 
contractului. 



a 7 - Dac�, dup� 15 Zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul _i prestatorul nu reu_esc s� rezolve în 
18. 

mod amiabil o divergent contractual�, fiecare poate solicita ca disputa s� se solu�ioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert _i Industrie a României, fie de c�tre instantele judec�tore_ti din România. 19. Limba care guverneaz� contractul 
19.1 - Limba care guverneaz� contractul este limba român�. 20. Comunic�ri 
20.1 () Orice comunicare între p�rt�i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa i transmis� în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât _i în momentul primir. 20.2 Comunic�rile între p�r�i se pot face _i prin telefon, telegram�, telex, fax sau e-mail cu condi�ia
confirm�rii în seris a primirii comunic�rii. 
21. Legea aplicabil� contractului 
21.1-Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Pär�ile au înteles s�încheie astazi,(. . prezentul contract în 2 (doua) exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte. 

Achizitor, Prestator, 

Centrul de Proiecte S.C. TRIMA EVENTS S.R.L.

Educationale si Sportive Bucuresti- 

PROEDUS 

DIRECTOR 
DIRECTOR GENERAL

FlorinDiaconescu 
Alina Bugean

LS 

Avizat. 
SEF SERYICIU PROIECTE 

Alina PufCATy, NaO 
AVizat,
SEF BIROU CULTURAL,ARTISTIC SI 

EDUCATIONAL 

Nicoleta C 

cONTROLSAR 
SEMATURA 

PROER 

Avizat 
CONSIpIER JURIDIC 

AMna Veodorescu 
DATA 

Intocmit, 
CONSILIER BIROU CULTURAL, ARTISTIC SI 

EDUCATIONAL 

Hamadi Hebe 


