
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr.20 Data 0 291X 

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive- PROEDUS, adresa Splaiul Independentei, Nr. 2, 

Sector 5, Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director Florin Diaconescu, denumit

in continuare achizitor. pe de o parte 

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

inregistrat la Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/3954/2006, CUI RO1846372, cu cont iban 

RO20TREZz7065069XXX005253 deschis la Trezoreria Statului, adresa de mail:

alinabugean@trima.ro, reprezentata legal prin Alina Bugean, denumit in continuare prestator, pe de

alta parte.

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

a) contract 

b) achizitor �i prestator p�r�ile 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��ji a c�ror prestare face obiect al contractului; 

e) 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, �i care face imposibil� executarea _i, respectiv, îndeplinirea contractului; 

sunt considerate asemenea evenimente: råzboaie, 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�r�i; 

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

prezentul contract _i toate anexele sale;

3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu excep�ia 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.

4. Obiectul contractului 
4.1 Prestatorul se oblig� s� presteze servicii de inchiriere corturi pagoda 5mx5m, cod CPV 
39522530-1 Corturi (Rev.2), avand Cod Unic de Achizitie DA20641696, in cadrul evenimentului 
,VisualArt UnderVal", ce se va desfasura in perioada 23-24 iunie 2018 in loca�ia Bucure_ti, Parcul 

Tineretului, intrarea Gh. Sincai, prin punerea la dispozi�ie a 8 buc. ocorturi pagoda SmxSm echipate
cu mobilier, necesare pentru intreaga perioada de desfasurare a evenimentului. 
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1..Corturile vor avea dimensiunea: 5m lungime x 5m l��ime, dotate cu: podea din OBS, mocheta 

gri antracit, I masa/cort, 6 scaune/cort. 4.Iransportul _i personalul autorizatnecesare realiz�rii montarii si demontarii in cadrul intregului 

proiect vor fi puse la dispozi�ie de c�tre Prestator 4.3. Montarea corturilor se va face incepand cu data de 22.06.2018, incepand cu ora 23:00, 

finalizarea montarilor fiind necesara pana in data de 23.06.2018 ora 07:00. Demontarea se va realiza 

incepand cu data de 24.06.2018, dupa terminarea evenimentului, dar nu mai tarziu de 27.06.2018, 

ora 23:00. 

5. Pretul contractului 
5.1. Pretul unitar convenit pentru indeplinirea contractului platibil prestatorului de catre achizitor 

este de 2.850,00 lei/buc cort fara TVA. 
5.2. Pretul total al contractului este de 22.800 lei fara TVA, respectiv 27.132 lei cu TVA. 

5.3. Contravaloarea serviciilor efectiv prestate se va achita de c�tre Achizitor în baza facturii emise 

de c�tre Prestator, in maxim 30 de zile de la data semnarii procesului verbal de receptie. 

6. Durata si executarea contractului 
6.1. Prezentul Contract intr� în vigoare la data semn�rii _i este valabil pana la 27.06.2018, data la 

care vor fi indeplinite toate obligatiile contractului de catre pati.
6.2. Executarea contractului se va desfasura pana in data de 27.06.2018, ora 23:00. 

7. Garan�ii _i r�spunderi 
7.1. Pär�ile î_i garanteaz� reciproc c� sunt constituite _i organizate, î_i desf�_oar� activitatea _i î_i 
execut� obliga�iile în conformitate cu prevederile legale care le sunt aplicabile. 

7.2. Prestatorul declar� _i garanteaz� c� niciun acord, scris sau verbal _i nicio promisiune sau 

obliga�ie, contractat� anterior cu ter�i, nu se opun încheierii _i îndeplinirii prezentului Contract. 

7.3. Pe durata prezentului Contract, Prestatorul se oblig� s� nu se angajeze în nicio activitate, în 

niciun proiect sau program, ce este sau ar putea fi în conflict cu interesele Achizitorului. 

7.4. Inc�lcarea de c�tre oricare dintre P�r�i a obliga�iilor asumate prin prezentul Contract d� dreptul

celeilalte Pär�i de a obtine desp�gubiri pentru paguba suferit�. 

8. Drepturile �i obliga�iile P�r�ilor 

8.1. Drepturile �i obliga�iile Prestatorului 

8.1.1. Prestatorul are dreptul de a primi, în condi�iile _i la termenele prev�zute prin Contract, 
remuneratia cuvenit� pentru prestarea serviciilor conform art. 5 din prezentul contract. 

8.1.2. Prestatorul are obligatia sa asigure intregul echipament tehnic necesar precum si intreg

personalul de specialitate necesar pentru realizarea evenimentului. 

8.1.3. Prestatorul are obligatia sa monteze _i s� demonteze echipamentele a_a cum este stabilit de 

comun acord intre parti. 

8.1.4. Prestatorul are obligatia sa respecte termenul prevazut in prezentul contract pentru realizarea

obiectului sau. 

8.1.5. Prestatorul are obligatia sa asigure asistenta tehnica si personal speciaizat pe toata perioada 

de desfasurare a evenimentului mentionat la art. 4, conform programului transmis de autoritatea

contractanta.
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8.1.6. Prestatorul se oblig� s� i_i îndeplineasc� toate obliga�iile care decurg din prezentul Contract, 
Cu buna-credin�� _i cu maximum de profesionalism, întelegând prin aceasta inclusiv luarea tuturor

masurilor care, färä a necesita men�ionarea explicit� în Contract, sunt inerente atingerii seopului 
acestuia _i va r�spunde în cazul în care prin faptele lui sau ale persoanelor pe care le reprezinta se 

vor aduce prejudicii Achizitorului. 

8.1.7. Prestatorul se oblig� s� se ab�in� de la orice act sau fapt prin care ar putea aduce atingere 
drepturilor Achizitorului. n�scute din prezentul Contract sau prin care s-ar aduce atingere bunului 

renume, produselor sau activit�tilor Achizitorului. 
8.1.8. Dac� Prestatorul nu poate respecta, în tot sau în parte, obiectul prezentului Contract, pretul
Contractului se va diminua procentual cu partea care nu a fost realizat�. 
8.1.9. Prestatorul are obligatia s� respecte normele tehnice PSI _i normele de protec�ie a muncii 
specifice activit��ii. prin instruirea personalului propriu. pe linie de protec�ie a muncii. tinând seama
de pregåtirea profesional� a fiec�rui angajat precum si obligatia de a-�i asuma întreaga r�spundere 
pentru activitatea desfa_urat� de c�tre personalul propriu, în ceea ce prive_te protec�ia muncii 
8.1.10. Prestatorul este obligat s� anun�e imediat Achizitorul despre orice inconvenient care ar putea
conduce la un accident de munc�, produs în locatia ce i-a fost pus� la dispozi�ie. 

8.2. Drepturile �i obliga�iile Achizitorului 
8.2.1. Achizitorul se oblig� s� achite suma datorat� cu tithlu de remunera�ie la termenul stabilit 

conform Art. 5.2. 

8.2.2. Achizitorul se oblig� s� pun� la dispozi�ia Prestatorului programul evenimentului. 
8.2.3. Achizitorul se oblig� s� î_i îndeplineasc� toate obliga�iile cu maxim� diligen��. 
8.2.4. Achizitorul are obligatia s� sesizeze toate deficien�ele constatate cu ocazia reception�rii 
instala�iilor _i echipamentelor tehnice puse la dispozi�ie de c�tre Prestator, ce ar putea pune în pericol 
buna desf�_urare a activit��ii sale; 

9. Confiden�ialitate 
9.1. Prestatorul va trata în regim de strict� confiden�ialitate _i va folosi exclusiv în interesul 
Achizitorului toate Informa�iile Confiden�iale referitoare la acesta, f�r� limit� de durat�, indiferent 
dac� informa�iile i-au fost furnizate de c�tre Achizitor, sau au fost obtinute în orice alt mod în 
intervalul derul�rii Contractului. 

10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
10.1 -In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma 
echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului, respectiv 0,1% zi intarziere pana la 

indeplinirea efectiva a obligatiilor.
10.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea

perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta eu o cota 

procentuala din plata neefectuata, respectiv 0,1% zi intarziere pana la indeplinirea efectiva a 

obligatiilor.
10.3-Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 

culpabil, pentru o durata mai mare de 30 de zile, da dreptul partii lezate de a considera contractul 

reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese. 

10.4 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa

adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma este declarat in stare de faliment, 

cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire 
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pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare 
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

11. Forta majora 
11.1 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
11.2- Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitiaacesteia. 
11.3- Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat

SI in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 

limitarii consecintelor.
11.4 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 2 luni, 

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

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

12. Amendamente 
12.1 In situa�ia fenomenelor meteorologice nefavorabile care duc la anularea evenimentului, 

achizitorul va pl�ti prestatorului contravaloarea serviciilor deja prestate _i plätite în avans de c�tre

prestator ter�ilor. 

13. Incetarea Contractului 

13.1. Contractul înceteaza prin ajungere la termen, conform prevederilor Art. 6 din Contract. 

13.2. Prezentul Contract poate înceta _i înainte de expirarea termenului preväzut la Art.6., prin 

urmätoarele modalit��i: 

a) Prin acordul expres al P�r�ilor exprimat în scris într-un act adi�ional; 

b) In cazul nerespect�rii grave de oricare dintre P�r�i în tot sau în parte, a obliga�iilor esen�iale 

prev�zute în sarcina sa potrivit prevederilor prezentului Contract, Contractul va fi reziliat de 

plin drept, f�r� a mai fi necesar� punerea în întârziere �i f�r� orice alt� formalitate prealabil�. 

14. Notific�ri 

14.1 Orice notificare în leg�tur� cu prezentul Contract va fi facut� în scris în limba român�, _i va fi 

transmis� prin curier, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau fax cu confirmare de 

primire la adresele din preambul sau la sediul oficial al P�r�ilor. 

15. Legea aplicabil� _i solu�ionarea litigiilor 

15.1. Legea aplicabil� prezentului Contract este legea român�. Orice litigiu decurgând din sau în 

legatur� cu prezentul Contract, inclusiv cu privire la validitatea, interpretarea, modificarea, 

executarea ori desfiin�area acestuia, va fí solu�ionat de c�tre Pär�i mai întâi pe cale amiabil�, iar în 

caz de neajungere la o solu�ie pe cale amiabil�, acesta va fi supus instantelor judecatoresti 

competente. 



16. Dispozi�ii finale 
16.1. Modificarea clauzelor prezentului Contract nu este admisibil� decât cu acordul ambelor Pårti,exprimat in form� scris� intr-un act adi�ional. 16.2. Prezentul Contract se completeaz� cu dispozi�iile legii române în vigoare, cu privire la situa�iile pe care nu le reglementeaz� în mod expres. Nulitatea uneia din clauzele Contractului nu atrage nulitatea întregului Contract, cu exceptia situa�iei când acea clauz� este considerat� ca fiindsubstan�ial�. 
16.3 Partile au inteles sa incheie astazi,..0 prezentul contract in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte 

Achizitor, 
Centrul de Proiecte

Prestator, 
S.C. TRIMA EVENTS S.R.L. 

Educationale si Sportive Bucuresti- 
PROEDUS

DIRECTOR ADMINISTRATOR 
Florin Diaconescu Alina Bugean

oNALS

SEF SERVICIU PROIECTE

Alina Purçaru 

Avizat,

SEF BIROU CULTURAL, 

ARTISTIC SI EDUCATIONALL 

Nicoleta Chiriaç 

Avizat,

CONSILIER JURIDIC

Alina Teodoresc, 
PROFVUS 

SEMNATURA 

Intocmit, 

CONSILIER BIROUL CULTURAL, 

ARTISTIC SI EDUCATIONAL 

Hamadi Hebe 

aluaclt 


