
CONTRACT CIVIL DE PRESTARI SERVICII 
NR..Ih. DIN ..22.Askel6 

L.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 -

Beneficiarul", pe de o parte. 
^i 
1.2. Diaconescu Ana Ruxandra Persoana Fizica Autorizata, cu Sediul profesional in Oras Magurele, 
Strada Deal, nr. 40A, Judet Ilfov, Cod unic de inregistrare 39022608 din data de 14.03.2018, Numar de 
ordine in Registrul Comertului F23/184/14.03.2018 din data de 14.03.2018, cont IBAN 

RO53INGB0000999907773537, numit in cele ce urmeaza ,Prestatorul", pe de alta parte. 

Florin Diaconescu, denumit in continuare 

II.DEFINITII 
2.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) contract - prezentul contract si toate anexele sale; 

b) Beneficiarul si Prestatorul (operatorul economic) - partile contractante asa cum sunt acestea numite in 

prezentul contract; 
c)pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, in baza contractului pentru indeplinirca 

integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, 

care nu poate fi prevazut la momentul incheierii contractului: sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enuntarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea 
celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor 
uneia din parti; 

e) zi - zi calendaristic�; an - 365 de zile. 

III. OBIECTUL, DURATA SI PRETUL CONTRACTULUI 

3.1 Prin prezentul contract, Prestatorul se angaeaza sa presteze servIcii de coordonator zonä baschet descrise la 
Cap. IV, pct. 4.1 în perioada 28.07.2018 -29.07.2018 in cadrul proiectului ,Sport pentru Inima Capitalei" organizat 
de Beneficiar în Parcul Tineretului, intrarea Gheorghe ^incai. 

3.2 Pentru îndeplinirea prezentului contract, Beneliciarul se obligå s� pläteasc� prestatorului pre�ul de 2000 lei brut 

3.3 Remunera�ia se va pläti într-o singur� tranga n contul specificat de prestator pe factura emisä de acesta 

34 Plata se va face in termen de maximum 60 de zile lucratoare de la data emiterii facturii si se va face in ha7a 

esului verbal de recep�ie a servicilor. In cazul in care, din procesul verbal de receptie reiese ca Prestatorul nu 
sia indeplinit obligatiile contractuale, Beneticiarul ist rezerva dreptul de a aplica o penalizare asupra sumei. 

3.5 Contractul inceteaza sa produca efecte in momentul in care ambele parti si-au indeplinit obligatiile una fata de 

cealalta. 
TV. OBLIGATIILE PARTILOR 

4.1 Obligatiile principale ale Prestatorului: 

4.1.1 
Sa narticipe în cadrul proiectului mal sus menionat, in zilele de 28.07.2018 si 29.07.2018, in 
intervalul orar 17:00 -21:00, în Parcul Tineretului, intrarea Gh. Sincai: 

4.1.2 S� se prezinte în data de 28 _i 29.07.2018, ora 15:00, în Parcul Tineretului - intrarea Gh. ^incai 
nentru a coordona _i a se asigura dc nontarca ccnipamentelor în zona indicat� de repreze 

Beneficiarului, unde se vor desfä_ura jocurilor de baschet: tan�ii 



4.1.3 S� coordoneze activita�ile desf�_urate pe terenul de baschet spectENEFICIAR (panourile de haeeha se asigure de integritatea logisticii puse la dispozi�ie de c�tre BENEFICIAR (panourile de 
baschet, mingii de baschet, etc.); 
4.1.5 S� se asigure de siguranja participan�ilor la proiect, 4.1.6 Sa intervin�, acolo unde cazul, în stingerea conflictelor dintre participan�i, 

T a ntocmeasca fi_e de prezen�� a participantilor la proiect _i s� le predea reprezentantului 

BENEFIClARULUI, în format fizic _i electronic, in data de 31.07.2018; 
a ofere nforma�ii cu privire la activit��ile derulate în cadrul proiectului ,Sport pentru inima 

Capitalei'" tuturor persoanelor prezente în parc; 
Sa realizeze un raport privind num�rul de persoane participante în cadrul activit��ilor pe care le 

coordoneaz� �i s� il predea reprezentantului BENEFICIARULUI, în format fizic �i electronic, in 

data de 31.07.2018; 
41.10 s� respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protec�ia persoanelor fizice in ceea 

ce prive_te prelucrarca datelor cu caracter personal : 
abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul General privind protec�ia datelor): 

41.11 Sä gestioneze _i s� solu�ioneze în mod eficient situa�iile ce tin de aria sa de competen�� pe parcursul 
4.1.12 Sä gestioneze �i s� solu�ioneze in mod eficient situa�iile ce tin de aria sa de competen�� pe parcursu 

întregului proiect; 
4.1.13 Sã pästreze legåtura cu reprezentan�ii Beneficiarului pe toat� perioada desf�_ur�rii evenimentului; 
4.1.14 Sã se prezinte cu cel pu�in 120de minute înainte de ora începerii proiectului, la data _i locul 

4.1.8 

4.1.9 

privind libera circula�ie a acestor date _i de 

stabilite; 
4.1.15 Sä presteze serviciile preväzute în contract cu profesionalismul _i promptitudinea cuvenite 

angajamentului asumat; 
4.1.16 S� ob�in� acordul BENEFICIARULUI, înainte de a contracta orice alte angajamente, care ar putea 

fi de natur� s� îl pun� în imposibilitatea de a se conforma prevederilor prezentului contract; 
4.1.17 Sã asigure confiden�ialitatea datelor _i rezultatelor legate de serviciile prestate; 
4.1.18 Sã se abtin� de la orice conflict _i sä se adreseze direct conducerii BENEFICIARULUI pentru rezolvarea oric�rei probleme conflictuale; 
4.1.19 Sã respecte programul comun de lucru stabilit cu BENEFICIARUL; 4.1.20 S nu fac� acte sau fapte de natur� care ar putea prejudicia executarea cu bun� credin�a a 

prezentului contract. 
4.1.21 Sä comunice BENEFICIARULUI în scris, la data semn�rii prezentului contract, orice angajamene existente care pot afecta derularea prezentului contract. 4.1.22 S� obtin� acordul BENEFICIARULUI, înainte de a contracta orice alte angajamente, care ar pul fi de natur� s�il pun�în imposibilitatea de a se conforma prevederilor prezentului contract, n 4.1.23 s� execute întocmai _i la timp obliga�iile asumate prin semnarea prezentului contract, semna finalizarea acestora un proces verbal de receptie, al�turi de reprezentantul Beneficiarulul. 

Fd 

4.1 Obligatiile principale ale Beneficiarului: 4.1.1 s�-l pläteasc� pe PRESTATOR pentru rezultatele activit��ii sale, în condi�ile �i la terici preväzute în prezentul contract; 
sá colaboreze cu Prestatorul pentru solu�ionarea oric�ror incidente ap�rute pe parcursul de contractului; 

4.1.3 Sa puná la dispozi�ia Prestatorului informatiile pe care acesta le-a solicitat �i f�r� de care poate desf�_ura activitatea; 
4.14 Cu excep�ia obl1ga�ilor prev�zute expres, Beneficiarul este exonerat de orice alta raspu leg�tura cu prezentul contract. 

4.1.2 
ul�rii 
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V. RASPUNDEREAA CONTRACTUALA 

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

. n cazul in care una din parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau sí le indeplineste dar in mod necorespunzator, se obliga sa suporte daunele provocate celeilalte parti din culpa sa. 

VI. INCETAREA CONTRACTULUI 

6.1 Prezentul contract poate înceta în urm�toarele condi�ii: a) Prin expirarea termenului si realizarea obiectului contractului, 
b) Prin acordul de voin�� al p�rtilor, consemnat printr-un document scris �i semnat de ambele p�r�i; 

6.2 Prezentul contract inceteaza 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; 

c)isi incalca vreuna din obligatiile 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 sau in termen de 5 zile de la data primirii 
notificarii prin care i S-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare din 
obligatiile ce ii revin. 

6.3 Rezilierea contractuilui nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante. 

6.4 Partea care invocao 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. 

6.5 Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea 

contractului. 

6.6 Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestari servicii, in cel mult 5 de zile de la 
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea 

clauzelor contractuale in asa masura incat ndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 

6.7 In cazul prevazut la pet. 6.6 prestatoru are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din 
contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

VII.CONFLICTUL DE INTERESE 

71 Prestatorul va lua toate masurile necesare peru a preve Or a stopa orice situatie care ar putea compromite executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract de prestari servicii. 

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

cu interesele Beneficiarului sau cu prevederile legale in vigoare. 
VIII. FORTA MAJORA 

8.1 Forta majora, constatata de o autoritate competenta, exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor 
8.2 Indeplinirea contractului va fi suspendat in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile 

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

ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

8.3 Partea contractanta care invoca 1orta majora are obligatia de a notifica celeilalte narti f 

producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitrediat si in mod complet, 
8.4 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o nerinada 

va 
8.4 

avea 
Daca 

dreptul 
10rta 

sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentulhni contract, fara de 5 

ca 

de 

vreuna 

zile, fiecare 
dintre 

parte 
parti 

9.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, 

sa poata pretinde celeilalte daune-interese 
IX.SOLUTIONAREA LITIGIILOR

executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila 
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In cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, partile aleg de comun acord comnetenta ant telor 
judecatoresti din Romania. 

X. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 

10.1 Limba care guvermeaza contractul este limba romana. 

XI.LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 

11.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

XII. CLAUZE FINALE 

12.1 Modificarea prezentului contract este posibila numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 
12.2 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulteriora incheierii lui. 

12.3 In cazul in care partile isi incalca 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 echivalentbanesc a obligatiei respective nu echivaleaza cu o renuntare la acest drept al sau. Prezentul contract a fost incheiat astazi . .... 
.., in doua exemplare, fiecare cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte. 

BENEFICIAR 
PRESTATOR Centrul de Proiecte Educationale Diaconescu Ana Ruxandra PFA si Sportive BucurestiROENDS 

DIRECTOR 

Florin Diaconescu 

OMANIA, Avizat, 

DIRECTORADJUNCT Ruxandfa Georgiana Simiou 

Avizat, 
^ef ServiciyP roiecte 
Alina Puea 

Avizat, 
^ef Birou Sport 
lulian Stelea 

Avizat, 
ConsilierJuridic Alina Teodorescu 

Intocmit. 
Consier birou sport 
Nedelianel st ATURA 
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