
CONTRACT DE PRESTARI SERVIC 
NR. 12/.Ai:AQk3 

P�R�ILE CONTRACTANTE 
. 

11. Centrul de Proiecte Educationale Si Sportive Bucuresti-PROEDUS, adresa Snlainl 

1adenendentei nr. 2, sect. 5. Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director -
deper 

Diaconescu, denumit în continuare ,Beneficiarul", 

SC VALCRISS EVENTS 2015 SRL, cu sediul social în Bucuresti, sector 6, bd. Uverturii, 

numarul 16, nr. de ordine in registrul comertului J40/4343/2015, Cod Unic de Inregistrare 

RO34352990, Reprezentata de administrator Neagu Mirela, denumit� în continuare 
PRESTATOR. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1.0biectul prezentului contract îl reprezint� prestarea de servicii de c�tre PRESTATOR în favoarea 

BENEFICIARULUI _i anume asigurarea serviciilor de transport la evenimentul sportiv ,Sport 

pentru Inima Capitalei" desf�_urat în perioada 14.07.2018- 05.08.2018. 
2.2. PRESTATORUL împreun� cu BENEFICIARUL stabilese împreun� cu beneficiarul numärul de 

echipaje conform estim�rilor comunicate de BENEFICIAR. 
2.3. Pentru fiecare proiect în parte BENEFICIARUL va trimite c�tre PRESTATOR o comand� scrisä, 

în care se va preciza denumirea proiectului, datele de desf�_urare �i servicile necesare proiectului 

respectiv. 

Il. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Prezentul contract este valabil de la data semnärii acestuia _i pânä la stingerea tuturor obliga�ilor 

contractuale, pentru ambele p�r�i. 

IV. PRET �I MODALIT DE PLAT 

41. Valoarea totala a contractului este de 4201,68 lei fara TVA (1,19). 

4resta�ile au caracter punctual, cu termen de plata dupa finalizarea prestatiei. Plata se va face in 

Termen de maximum 60 de zile lucrätoare de la data emiterii facturii _i se va face în baza 

eiese Procesului verbal de receptie a serviciilor. În cazul în care, din procesul verbal de recep�ie 

ca Prestatorul nu _i-a îndeplinit obliga�iile contractuale, Beneficiarul î_i rezerv� dreptul de a aplica 

o penalizare asupra sumei. 
Cazul in care Beneficiarul nu efectueaz� plata la termenul scadent, acesta va suporta penalita�i in 

Cuantum de 0.03% pe zi de întârziere, calculate la valoarea neachitat�. Penalit��ile nu pot depayi 

valoarea asupra c�reia se calculeaz�. 

aua de plata a BENEFICIARULUI curge pana la data recuperarii integrale a 

prejudiciului creat prestatorului. Plata intarzierilor, inclusiv a penalitatilor, inlatura rezilierea 

contractului. 

V. CORESPONDEN�A 
nce notificare sau comunicare între P�r�i va fi întocmit� în limba romana _i va avea forma scrisa. 



5.2.Notificarea va fi transmisa personal cu confimare de primire, prin e-mail, fax, sau recomandatä. 5.3.Orice document se inregistreaz� at�t in momentul transmiterii cât si în momentul primirii. 

VI. OBLIGA�IILE P 
VI. 

6.1.in baza prezentului contract PRESIAIORUL va avea urm�toarele obligatij 

Sã presteze servicii de transport a echipamentelor sportive apartinand Beneficiarului, de la depozit 
. 

la Parcul Tineretului _i etur, astfel: tur in zilele de 14.07.2018, 21.07.2018, 28.07.2018, 

04.08.2018, în intervalul orar 08:00 - 12:00 _i retur în zilele de 15.07.2018, 22.07.2018, 

29.07.2018, 05.08.2018, dup� ora 22:00 si pân� în ora 07:00, ziua urmätoare; 

6.3.S� efectueze transporturile mai sus mentionate la CAP. 4 Pct. 4.2 lit a) cu un vehicul destinat 

transportului pus la dispozitie de catre Prestator, combustibilul necesar efectuarii transportului 

find asigurat tot de catre acesta din urma; 

6.4. S� asigure pästrarea, men�inerea _i paza produselor l�sate în custodia acestuia ca un profesionist, 
prudent �i vigilent, in mod gratuit; 

6.5. S� nu iînstr�ineze ter�ilor produsele ce fac obiectul contractului sau s� nu le transfere spre folosin�� 

altor persoane, decât participan�ilor la proiectul mai sus men�ionat, 
6.6. Sã restituie produsele din custodie, la încetarea contractului, indiferent de modalitatea de încetare 

a contractului. Punerea la dispozi�ia Beneficiarului a produselor se va face la adresa indicat� de 

Prestator, 
6.7. In baza prezentului contract BENEFICIARUL va avea urm�toarele obliga�ii: 

6.7.1 Sã I pläteasc� pe PRESTATOR pentru rezultatele activit��ii sale, în condi�iile �i la termenele 

prev�zute în prezentul contract, 
..2 Cu exceptia obliga�iilor preväzute expres, Beneficiarul este exonerat de orice alt� r�spundere 
în legätura cu prezentul contract. 
6.7.3 S� se abtina de la orice fapt personal care ar avea drept consecinta tulburarea 

ESIATORULUI in realizarea prestatiilor ce fac obiectul prezentului contract; 
6.7.4 S� dea PRESTATORULUI toate informatiile si mijloacele necesare realizarii obiectului 

prezentului contract; 

VII. INCETAREA CONTRACTULUI 

1.1.Constituie motiv de încetare a Contractului urmatoarci . acordul p�r�ilor privind încetarea Contractului; 
.hot�rârea definitiv� _i irevocabil� a unei instan�e judecatoren, 7.1.3. forta major�, dac� este invocat�, 
na, din cauza modificärilor legislative, obiectivele contractului nu mai pot fi îndeplinite 

articl rezilieaz� de plin drept în situatia nerespect�rii obliga�iilor contractuale preväzute la 

articolul VI 

VIl. CONFIDEN�IALITATE 
8.1.Pärtile prez PCZentului contract se oblig� sã p�streze confiden�ialitatea cu privire la exIstenja s 

Prezentului contract (inclusiv a anexelor sale), precum _i cu privire la alte inro 

dupã ino contractului. Prezenta clauz� de confidentialitate î_i va pästra valabilitatea �i 

an: raporturilor contractuale între cele dou� p�r�i, pentru o perioad� de cel pufin 

(doi) ani. 



8.2.0 parte contractant� va fi exonerat� de r�spunderea pentru dezv�luirea de informa�i referitoare la 

contract dac�: 

8.2.1. informa�ia era cunoscut� pár�ii contractante inainte ca ea s� f+ fost primit� de la cealaltà 

parte contractant�, 

8.2.2. informa�ia a fost dezv�luit� dup� ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte pär�i 
contractante pentru asemenea dezv�luire; 

8.2.3. partea contractant� a fost obligat� în mod legal s�dezväluie informa�ia. 

IX. COMUNIC�RI 

9.1.Orice comunicare intre p�r�i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s� fie 

transmis� în scris; 

9.2.Orice document seris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât _i în momentul primirii: 
9.3.Comunic�rile între p�r�ti se pot face _i prin telefon, scrisoare recomandat�, 

conditia confirm�rii în scris a primirii comunic�rii. 
fax sau e-mail, cu 

X. CESIUNEA CONTRACTULUI 

10.1. Niciuna dintre pårti nu va putea ceda sau transfera in nici un mod. in totalitate sau in parte. 
drepturile �ilsau obligatiile sale corelative decurgand din acest contract, decât cu consimtämântul 
scris _i prealabil al celeilalte p�rti; 

XI. sOLU�IONAREA LITIGIILOR 

11.1. Litigiile n�scute in leg�tur� cu incheierea, executarea, modificarea _i incetarea ori alte preten�ii 
decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solu�ionare pe cale 

amiabil�; 
11.2. Dac� dup� 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale pårtile nu reu_ese s� rezolve in 

mod amiabil o divergen��, se pot adresa instantelor judec�tore�ti competente potrivit legii din 

România. 

XII. CLAUZE FINALE 

12.1. Forta major� a_a cum este definit� de lege exonereaza de r�spundere partea care o invoc�,în 

codi�ile notific�ri scrise în termen de 5 zile de la apari�ia cazului de fort� major� _i pe baza unui 

document emis de organele competente in materie; 

12.2. Pår�ile vor desemna câte un reprezentant permanent care s� asigure coordonarea actiunilor de 

cooperare dintre acestea; stabilirea sau schimbarea reprezentantului urmeaz� a fi comunicat� 

celeilalte p�r�i în scris. 
Pär�ile vor fi de drept puse în intârziere prin simpla împlinire a termenului stabilit în prezentul 

contract sau în prevederile legale pentru executarea oric�rei obliga�ii asumate prin prezentul 
12.3. 

contract sau care le revine potrivit prevederilor legale. 
12.4. Parile declar� c� prin semnarea acestui Contract, fiecare Parte confrmä cã a înteles si a 

acceptat ca nefiind abuzive sau neloiale oricare dintre clauzele sale. P�r�ile declar� c� au contribuit 

in mod egal la redactarea Contractului _i c� au avut posibilitatea de a negocia con�inutul clauzelor 

sale. 
Modificarea prezentului contract _i orice act adi�ional se fac 

12.6. Din prezentul contract fac parte integrant� urm�toarele: 
12.5. în scris cu acordul ambelor p�r�i. 



12.7. Prezentul contract s-a incheiat astazi, ... in dou� exemplare originale. câte unul .... 

pentru ficcare parte contractant�. 

BENEFICIAR PRESTATOR 

PROEDUS SC VALCRISS EVENTS 2015 SRL 

UI CIPI Neagu Mirela 

MERCA 
Florin Diaconescu 

ATiO TEA CO 

EVENTS 2015 
s.R.L 

VALCRISs 

Avizat OEDU, 
DIRECTOR ADJUNCT OucURE Ruxapdra(icorgiana Simion 

ROM 

Avizal./ 
Sef Serviciu Proiecte 
Alina Mugoru 

Avizat, 
Sef Birou Sport 

lulian Stelea 

Avuat, 

Coilier Jurjdic 
Aln Teodorespu 

Intocmit. 
Consilier birou sport 

Aleeu lonut 

2743/ 2o 


