
Contract de scrvicii 
nr. J'J � I 31, o:/--'2D2h

1. Partile contractantc 
In temeiul d' · .. , .. , 395/2016 privind

1spoz1t11 or Lcg11 nr. 98/2016 privind achizitiilc publicc, ale HG nr. 
1 nom1ele t d 1 · . . . c ·t te cu norrne eme O o og1ce de apltcare a Lcgii nr. 98/2016 precum s1 m con1orm 1 a 

. 1 d · 
' 

• · t ezentu proce urale mteme aplicabilc serviciilor socialc si a altor servicii spccificc s-a mcheia pr 

contract de prestari servicii, intre 

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucurcsti - PROEDUS, adresa Spl. Independent�,
- - • & nr.2, sect 5. Bucuresti, cod fiscal 265972 I 3 cont 

, reprezenta/prin Director -  , denumita in

continuare Achizitor, pe -o parte 
si 
S.C. MULTIMEDIA FILM S.R.L., cu sediul in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 52-72, bl. 4, ap. 9,

sector 6, inregistrata la Ofic l CUI RO 12317?50,

avand cont in   ,

reprezentata prin  , in calitate de prestato pe de alta parte.

2.Defmifii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract- prezentul contract si toate elementele ce reprezinta parti componente ale contractului
constand in documentatia de atribuire a procedurii proprii simplificate si in Oferta prezentata
de catre Prestator. 

b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare formeaza obiectulcontractului;
e. forta majora- orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea

fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea 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

£ zi- zi calendaristica; an - 365 de zile 
g. act aditiona/ - document ce modifica termenii si conditiile contractului de presari servicii.
h. conflict de interese - inseamna orice eveniment influentand capacitatea prestatorului de a

exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiala, sau care il impiedica pe acesta, in orice

moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al
Proiectului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restrictii sunt de asemenea
aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si experti actionand sub autoritatea si controlul
prestatorului.

1. despa�uhire gene�ala - suma, neprevazuta expres in contractul de servicii, care este acordata de
ca�e 1��tan� de Jud

_
ecata s�� este convenita de catre parti ca si despagubire platibila partii

preJudiciate m unna mcalcarn contractului de prestari servicii de catre cealalta parte. 
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are contractuala - despagubirea stabilita in contractul de prestari servicii ca fiind platibila 

care una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din 

contract, 

3. Interpretare 

prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
plural si vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzand si genul 
feminin si viceversa acolo unde acest lucru este permis de context. 
lemenul "zi'"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specinca 
in mod diferit. 

3.3-Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul conuact 

Clauze obligatorii 
4. Obiectul principal al contractului 
restatorul se obliga sa presteze servicii de organizare proiect "Muzeul Copiilor" - LOT 3 
Medii de via�� _i spa�iu interactiv, cod CPV aplicabil 79952000-2 Servicii pentru evenimente 

ev.2), in cantitatile si in conformitate cu oferta prezentata si acceptata de catre achizitor, parte 
Componenta a prezentului contract, precum si in conformitate cu prevederile contractuale si legale 

aplicabile.

5. Pretul contractului 

S.1 Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului platibil prestatorului de catre achizitor pentru 
prestarea conforma a serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract este de 598.436,00 lei 
exclusiv TVA, respectiv 712.138,84 lei cu TVA inclus. 
5.2 Pretul contractului este ferm si nu va putea fi modificat de catre partile contractante, decat in 

conformitate cu prevederile legale aplicabile privind modificarea contractului de achizitie. 
5.3 Pretul contractului va fi platit de catre Achizitor in transe, dupa cum urmeaza: 

a) 50% din valoarea contractului ulterior amenajari locatiei in conformitate cu obligatiile 

asumate, in termenul de plata stabilit contractual; 
b) 10% din valoarea contractului ulterior datei de 25.09.2020, in termenul de plata stabilit 

contractual; 
)10% din valoarea contractului ulterior datei de 25.10.2020, in termenul de plata stabilit 

contractual; 
d) 10% din valoarea contractului ulterior datei de 25.11.2020, in termenul de plata stabilit 

contractual; 
e)20% din valoarea contractului la receptia finala a servicilor, dupa dezafectarea 

locatiei/locatiilor. 

6. Durata contractului 

6.1 Durata prezentului contract este cuprinsa intre data semnarii prezentului contract si 31.12.2020, 

sub conditia indepliniri rutruror obligatilor contractuale asumate de catre parti. 

6.2 In situatia in care va interveni o extindere a perioadei contractuale conditionata de existenta 
resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie, prezentul contract se va prelungi prin act aditional, 

prestatorul avand obligatia de a respecta toate obligatile contractuale pana la finalizare. 
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7. Executarea contractului 

a Contractului va incepe de la momentul semnarii prezentului contract, conditionserv 

i prestate pana la data de 20,12.2020 conform programului care va fi pus la dispozitie de 

catre achizitor. 

aania de buna executie se constituie de catre prestator, in termen de 5 zile de la semnarea 

aclui, in scopul asigurarii beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa a contractuluis 
perioada convenita, cuantumul acesteia este de 5% din valoarea contractului. Modalitatea ae 

COnsttuire a garantiei de buna executie - prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 

cns de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conainile 

legii. 

si 

dna de buna executie se elibereaza in termen de 14 zile de la ideplinirea obligatilor 

contractuale, la solicitarea prestatorului. 
7.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului 
creat, daca prestatorul nu isi indeplineste obligatile asumate prin prezentul contract. Anterior emiteri 

unei pretenti asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucr 

prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. 
8. Obligatile principale ale prestatorului

w8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ce formeaza obiectul prezentului contract, in 

conformitate cu Oferta prezentata si si acceptata de catre achizitor ce formeaza parte componenta a 

contractului. 
8.2 Prestatorul se obliga sa presteze servicile la standardele si performantele prezentate in cadru 

ofertei in conformitate cu cerintele Achizitorului, ce reprezinta parte componenta a prezentului 

contract. 

8.3 Prestatorul are obligatia de a presta servicile prevazute in contract cu profesionalismul si 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 
8.4 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in cadrul termenului convenit. 

Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat 

si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 
8.5 Prestatorul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la dispozitie referitoare 

la prezentul contract drept private si confidentiale dupa caz, nu va publica sau divulga niciun element 

al prezentului contract fara acordul scris, prealabil, al achizitorului. Daca exista divergente cu privire 

la necesitatea publicarii sau divulgarii in scopul executarii prezentului contract, decizia finala va 

apartine achizitorului. 
8.6 Prestatorul se va abtine de la orice declaratie publica privind derularea contractului fara aprobarea 

prealabila a achizitorului si de la a se angaja in orice alta activitate care intra in conflict cu obligatiile 

sale fata de achizitor conform prezentului contract. 

8.7 Prestatorul se obliga sa respecte reglementarile referitoare la conditiile de munca, sanatate si 

securitate in munca si dupa caz, standardele internationale agreate cu privire la forta de munca, 

conventiile cu privire la libertatea de asociere si negocierile colective, eliminarea muncii fortate si 

obligatorii, eliminarea discrimínarii in privinta angajarii si ocuparii fortei de munca si abolirea muncii 

minorilor. 

8.8 Prestatorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor in vigoare in Romania si 

se va asigura ca si personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia 

si salariatii sai vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari. Prestatorul va 

despagubi achizitorul in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale 

prevederilor in vigoare de catre Prestator, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv 

conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu. 
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Prestatorul este direct responsabil pentru respectarea normelor de protectie 
nlicate 

a muneii 

de catre 

Si a 

organele 
celor 

protectie in caz de incendiu de catre personalul propriu. Toate sanctiuniie ap 

* r nerespectarea normelor mentionate mai sus vor fi suportate de catre ricsiao 

Achizitorul fiind exonerat de orice raspundere in acest sens. sta 

restatorul declara si are obligatia de a detine 
autorizarile/licentele/avizele 

necesare presia 
VIClor ce formeaza obiectul prezentului contract. In situatia in care pe durata dc v 

ractului intervin situatii care determina imposibilitatea de indeplinire a obiectului contractuiais 

usiv, dar fara a se limita la pierderea/suspendarea dreptului de desfasurare a acvitau u 

0gativilatea de a informa Achizitorul in termen de maximum 48 ore, sub sanctiunea rezilieril Si plat 

daunelor interese pentru prejudiciul cauzat. 

ilit a 

OL Testatorul are obligativitatea de a implica in derularea contractului privind prestarea serviciiior 

exclusiv personal calificat conform legislatiei in vigoare. 

.12 Prestatorul va raspunde pentru orice eveniment produs in timpul prestarii servicilor, in legarurd 

directa cu obiectul contractului si/sau cu bunurile comercializate sau servite si care are drept consecinta 

vatamarea corporala, decesul sau pagube materiale suferite de persoanele participante din partea 

achizitorului.
8.13 Prestatorul î_i asum� integral responsabilitatea asigur�rii tuturor resurselor materiale, umane � 

financiare necesare prestarii conforme a serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract. 

8.14 Orice tip de creatie, elaborate sau utilizate de catre Prestator in executarea Contractului de Servicii 

vor deveni proprietatea exclusivaa Achizitorului, daca nu se prevede altfel. 

8.15 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala 

ori industriala, dobandite in executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea exclusiva a 

Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, 

fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi 

de proprietate intelectuala ori industriala. 

9. Codul de conduita 

9.1 Prestatorul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor 

conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va 

abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu serviciile prestate fara sa aiba aprobarea prealabila a 

achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale 

contractuale in raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul in niciun fel, fara a avea acordul prealabil 

scris al acesteia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul. 

9.2 Platile catre Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu ce 

poate deriva din Contractul de Servicii, si atat Prestatorul cat si personalul sau salariat ori contractat, 

nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in 

legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din Contractul de Servicii. 

9.3 Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision 

cu privire la orice bun sau procedeu protejat utilizate in scopurile Contractului de Servicii, fara 

aprobarea prealabila in scris a Achizitorului. 

9.4 Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi 

astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate inceta conform art. 18 din prezentul contract. 

Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul de Servicii 

sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele 

care nu corespund unor servicii executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este 

in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o 

societate interpusa. 

9.5 Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in 

care se executa Contractul de Servicii. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata 

4 



p carC o considera necesara pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privirc 
la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

9.6.1 Testaiorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situa 

9.6 Conflictul de interese 
a 

ot promitc executarea obiectiva si impartiala a Contractului de Servicii. Conflictele de interes P 

n mod special ca renitat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de natiora 
gaturnlor de radenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice connct 

nterese aparut in timpul executarii Contractului de Servicii trebuie notificat in scris Autoritau 

Contractante. in tenmen de 5 zile de la aparitia accstuia. 
9.7 Despagubiri 

de 

iCstatoi va despagubi, proteja si apara pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agentii si salariatl 

ecsie1a. pentru si inmpotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor 
Tezutate din orice actiune ori omisiune a Prestatorului si/sau a subcontractantii sai, personalului salariat 

orl contractat de acesta, inclusiv conducerea, in prestarea serviciilor ce formeaza obiectul prezentulu 

COntract, nclusiv impotriva oricarei incalcari a prevederilor legale sau a drepturilor tertilor, privind 

brevetele, marcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuala precum dreptul de autor. 

9.1.2 Prestatorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul in cazul oricaror incidente produse pe intreaga 

perioada de prestare a serviciilor si care au cauzat un prejudiciu achizitorului, reprezentantilor acestuia, 

cursantilor, reprezentantilor legali ai acestora precum si oricaror alte persoane implicate in derularea 

contractului de prestari servicii. 

10. Obligatile achizitorului 

10.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate conform prezentului Contract de Servicii. 

Receptionarea serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract urmeaza afi realizata prin procese- 

verbale partiale si/sau prin proces verbal final. 

10.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 60 de zile de la efectuarea 

procesului verbal final de conformitate care atesta indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor asumate 

de catre prestator. 

10.3 Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 60 de zile de la expirarea perioadei prevazute 

convenite, prestatorul are dreptul de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul 

corespunzator zilei de efectuare a platii. 

10.4 Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care 

acesta le-a cerut si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 

10.5 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a servicilor inscrise in prezentul contract, 

pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile contractuale, incheindu-se cu aceasta ocazie o Nota de 

constatare (proces verbal). 
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 

11.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin 

contract si/sau executa necorespunzator obligatiile asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce 

din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,01% din pretul contractului pentru fiecare 

zi de intarziere si/sau indeplinire necorespunzatoae a obligatiei asumate pana la indeplinirea efectiva a 

obligatiilo. 
11.2 In cazul in care achizitorul din vina sa exclusiva nu onoreaza facturile in termen de 60 de zile de 

la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta 

cu 0.01% din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a 

obligatiilor. 
11.3 Nerespectarea de catre parti a obligatiilor prevazute in prezentul contract da dreptul partii lezate 

sa notifice partea in culpa, iar in situatia in care aceasta nu intelege sa isi execute cu buna credinta 
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Ogatnlc ce ii revin, sa solicitc rezilierea contractului. Termenul acordat pentru remediere este de 
zile. 
12. Denuntari speciale 

eizitornil isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract. printr-o notiCare 

c C0 compensatic. de la deschiderea falimentului impotriva acestuia in condiune 

nr. 2014 privind procedurile de prevenire a insolventci si de insolventa cu conod . 

renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestato 
Caz. prestatoul are dreptnl de a pretinde umai plata corespunzatoare pentru partea an 

CNecutata pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 
I3. Incepere,. finalizare, sistare; Modificarea Contractului de Servici 
13.0)Prestatorul are obligatia de a incepe prestarca serviciilor imediat dupa semnarea c tra« tului. 

C7u in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 

exclusivitate achizitorului. partile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestarea 

SCrvicilor. 
13.2 Daca pe pareursul indcplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenele stabilite, acesta a 
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 

asumate in graficul de prestare se facc cu acordul partilor, prin act aditional cu respectarea prevederilor 

legale in vigoare la data incheierii acestuia. 
3.3 In afara cazului in care achizitorul este de acord cuo prelungire a termenuluí de prestare, orice 

intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorulu 
13.4 Modificarile substantiale ale Contractului de Servicii se vor face prin Act aditional, cu respectarea 

prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia. Daca solicitarea de modificare provine de la 

Prestator, acesta trebuie sa inregistreze solicitarea la Achizitor cu cel putin 3 de zile inainte de data 

preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului aditional. 

14. Receptie si verificari 
14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 

lor cu prevederile din propunerea tehnica. 
14.2 Operatiunile receptiei serviciilor prestate de catre Prestator implica, fara a se limita la urmatoarele: 

1dentificarea serviciilor prestate, constatarea eventualelor neconcordante a prestatilor fata de 

prevederile contractuale; constatarea eventualelor deficiente; 

14.3 Operatiunile precizate la art.14.2. pot forma obiectul unor procese-verbale partiale intocmite la 

fata locului de catre achizitor, semnat atat de catre acesta cat si de prestator. In cazul in care prestatoral 
refuza sa semneze procesul-verbal, se mentioneaza acest fapt cu indicarea motivelor de refuz. O copie 

a a procesului-verbal se va transmite prestatorului in cel mult 2 zile de la data intocmiri. 

15. Amendamente 

15.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni moditicarea 

clauzelor contractului, prin act aditional. 

16. Cesiunea. Subcontractarea 
16.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin prezentul 

contract. 

16.2 Prestatorul poate cesiona dreptul sau de a incasa valoarea contraprestatiei serviciilor prestate, in 

conditiile prevazute de dispozitiile Codului Civil. 

16.3 Prestatorul are dreptul de a subontracta obligatiile asumate in cadrul prezentului Contract, sub 

conditia respectarii in totalitate a prevederilor prezentului contract. Subcontractarea unei parti din 

Contract nu determina exonerarea de raspunderea Prestatorului in raport de Achizitor, Prestatorul fiind

singurul responsabil de indeplinirea obiectului prezentului Contract. 

17. Incetarea contractului 



17.1Achizitorul poate denunta unilatcral contractul prin transmiterca 

ior 
unei notificari 

de a isi indeplin 
in termen de 5 21e 

ae la aparitia unei situatii care delermina imposibilitatea pentru Achizitor de a isi indeplini obllgatne 

port de fondurile bugetare alocate, modificarca/anularca aprobarilor obtinute pentru 
desfasurarea 

cvitatilor daca este cazul. Denuntarca nu produec efecte asupra obligatilor indeplinite 
anterior de 

Testator, urmand a se realiza o evaluare a acestora prin raportare la valoarea totala a co 

enzilorul poate rezilia Contractul de Servicii cu efccte depline (de jure) dupa acordarea ua 

P caviz de 3 de zile Prestatorului., fara neccsitatca unci alte formalitati si fara interventia vicu 

dSau inslante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acesa 

restatorul nu executa serviciile in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul conudey 
0) Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea proresici p 

hotarare judecatoreasca definitiva; 
restateorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba p 

care Achizitorul il poate justifica; 

daparita oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului de ServICIl, 

.5 Rezilierea contractului de catre Achizitor urmare a neexecutarii obligatiilor contractuale asumate 

SI/sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract, determina dreptul 

Achizitorului de a solicita despagubiri de la Prestator pentru prejudiciul produs. Cuantumul 

despagubirilor nu este limitat la valoarea prezentului contract. 

4 Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului de Servicii prin neindeplinirea unei/unor 

obligatii care ii revin potrivit prezentului Contract, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, 

Achizitorul sau Prestatorul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii: 

a) despagubiri, si/sau 

b)rezilierea Contractului de Servicii. 

17.5 Incetarea Contractului de Servicii din initiativa Prestatorului 

17.5.1 In urma unui preaviz de 20 zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia prezentul contract 

daca Achizitorul: 

a) nu isi indeplineste obligatia de plata catre Prestator a sumelor datorate acestuia, dupa expirarea 

termenului limita prevazut in prezentul contract. 

b) nu isi indeplineste una sau mai multe din obligatile sale, cu privire la care a fost notificata in 

mod repetat; 

c)suspenda derularea serviciilor pentru mai mult de 40 de zile pentru motive nespecificate in 

Contractul de Servicii, sau independente de culpa Prestatorului 

17.5.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobandit in temeiul 

Contractului de Servicii. In eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despagubi Prestatorul 

pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. 

17.6 Achizitorul poate denunta unilateral contractul prezent prin transmiterea unei notific�ri în termen 

de 3 zile de la apari�ia unei situa�ii care determin� imposibilitatea pentru achizitor de a-_i îndeplini 

obliga�ile în raport cu fondurile bugetare alocate, modificareal anularea aprob�rilor ob�inute pentru 

desf�_urarea evenimentului dac� este cazul. De asemenea, achizitorul î_i rezerv� dreptul de a modifica 

perioada de desf�surare a evenimentului sau de a anula evenimentul în situa�ia apariiei unor 

evenimente extrerne _i/sau extreme, imprevizibile, absolut invincibile �i inevitabile care fac imposibil� 

execu�ia/ îndeplinirea contractului (restrictii ap�rute ca urmare a unei carantine, pandemii, epidemii, 

embargou, r�zboaie, revolu�ii, incendii, inunda�ii sau orice alte catastrofe naturale) reglementate prin 

acte normative emise de autorit��ile competente. Denuntarea nu produce efecte asupra obliga�iilor 

îndeplinite anterior de c�tre prestator, urmând a se realiza o evaluare a acestora prin raportare la 

valoarea total� a contractului. 

18. Forta majora 
18.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
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tul d majora exonereaza partile contractante de indeplinirca obligatiilor asurmate prin pre 
contract. pe toata perioada in care accasta actionea7a. 

deplinirca contractului va fi suspendata in nerioada de actiunc a fortci majore, dar 1ara a 

prejudicia drepturile ce li se cuvencau partilor pana la aparitia acestela. 
0. Partea contractanta care invoca forta majora arc obligatia de a notifica celeilalte parti, meuat 

Pc proaucerea accsteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitaril 

consecintelor. 
Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti inceaca 

cauzei acesteia in maximum 5 zile de la incetare. 
d 10rtd majora actioneaza sau se estimeaza ca va actionao perioada mai mare de 30 de zil, 

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

Tara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

18.7 Nu va reprezenta o incalcare a obligatilor din Contractul de Servicii de catre oricare din parti 

situatia in care executarea obligatilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar aupa 

data semnarii Contractului de Servici de catre parti. 
18.8 Prestatorul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, si 

n masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract 

de Servicii este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora 

dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre Prestator pentru 

neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor 

sale este rezultatul fortei majore. 
18.9 Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta 

indeplinirea obligatilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si 

efectul probabil al imprejurarii de forta majora. In lipsa unor instructiuni scrise contrare ale 

Achizitorului, Prestatorul va continua indeplinirea obligatiilor sale in baza Contractului de Servicii in 

masura in care acest lucru este posibil in mod rezonabil si va cauta toate mijloacele rezonabile 

alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora. 

Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale 

Achizitorului. 
19. Solutionarea litigiilor 

19.1 Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

A tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 

indeplinirea prezentului contract. 

19.2 Daca, dupa 10 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve 

in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se solutioneze de 

catre instantele judecatoresti de la sediul Achizitorului. 

20. Limba care guverneaza contractul 

20.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

21. Comunicari 

21.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 

21.2-Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris 

a primirii comunicarii.

22. Legea aplicabila contractului 

22.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
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Statorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, preeun S gICmentarilor direct aplicabile ale CE. si se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat ae 
ESta, conducerea sa, subordonatii acestuia, si salariatii din teritoriu vor respecta Si se vor supunc uc 

ascmenea acelorasi legi si reglementari. 
DC du nteles sa incheie azi prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare pare. 

Achizitor, 
Prestator, Centrul de Proiecte Educationale S.C. MULTIMEDIA FILM S.R.L. 

si Sportive Bucuresti - PROEDUs 

Director 
Administrator 

Zvetlana Ileana Preoteasa 
Andrei Mainescu ROI 

SDus 3 IA rect 
MULTIMEDIA 

FILM 
RL Avizat, 

O12313 

1.RO Director Adjunct 
Ruxandra Geprgiana Simion 

Avizat, 
Sef Serviciu Stimularea Initiativelor si Excelentei in Educatie 

Cosmin Paul Metehau 

nire 
Avizat, 

Copstif juridie 
31 JUL 2020 

Intocmit, 
Consilier Stimularea Initiativelor si Excelentei in Educatie 

Julia Claudia Nicolae 
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