
cONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

NR... DIN . 0 

I. P�R�ILE CONTRACTANTE: 

1.1 Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti- PROEDUS, adresa Bvd. 

Decebal, nr. 11, sector 3. Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat legal prin Zvetlana Ileana

Preoteasa, denumit in continuare ,BENEFICIAR, pe de o parte 

Si 

1.2 Dobrescu ^tefan, cu domiciliul in Mun Bucuresti, Sos. Pantelimon, nr 352, bl 3, sc G, et 

3, ap.251, Sector 2, identificat cu C.I seria DP nr. 473711, CNP 1741227424534, numit in cele ce 

urmeaza,,Prestatorul", pe de alta parte, 

au convenit s� încheie prezentul contract de prestari servicii, cu respectarea urm�toarelor clauze: 

II. OBIECTUL, DURATA �I VALOAREA CONTRACTULUII 

2.1.PRESTATORUL se obliga sa presteze servicii de tehnician trofeu in data de 25 aprilie 2021 

in cadrul evenimentului "Turul Trofeului UEFA 2020", 

conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 

2.2.Pentru indeplinirea prezentului contract, Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului pretul

organizat de Beneficiar, in 

total de 455 lei. 

2.3.Plata serviciilor prestate stabilite conform art. 2.2. se va efectua prin ordin de plata, dupa 

terminarea fiecarei prestatii in maximum 60 de zile lucr�toare de la inregistrarii procesului 

verbal de receptie. 
2.4.Plata serviciilor prestate se va face in baza procesului verbal de receptie a serviciilor intocmit

de catre acesta in prezenta Beneficiarului, insotit de orice document cu privire la acest contract.

III. REsPONSABIILITATILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 

3.1 BENEFICIARUL se oblig�: 

Sa receptioneze serviciile prestate prin o persoana desemnata in acest sens; 

Sa-l remunereze pe prestator pentru serviciile prestate detaliate la CAP.3, art. 3.2; 3.1.1 
3.1.2

3.1.3 Sa colaboreze cu Prestatorul pentru solutionarea oricaror incidente aparute pe parcursul 

derularii contractului; 

3.1.4 Sa puna la dispozitia Prestatorului informatiile pe care acesta le-a solicitat si fara de care 

nu-si poate desfasura activitatea;
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3.1.5 så deduc� din onorariului convenit impozitul pe venit nascut din executrea prezentulu 

contract prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut si sa il vireze la bugetul statului in 

termenele legale conform codului fiscal si a legislatiei fiscale in vigoare 

3.1.6 sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice

in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor

date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor). 

3.2 PRESTATORUL se obliga:

3.2.1. Tine legatura cu reprezentantul BENEFICIARULUI, în vederea organiz�rii în cele mai bune 

condi�i a evenimentului ,,Campionatul European de Fotbal U.E.F.A, Turneul Final EURO 

-2020; 
3.2.2.. Sa asigure manuirea corespuzatoare a Trofeului UEFA din cadrul evenimentului 

Campionatul European de Fotbal U.E.F.A, Turneul Final EURO -2020" desfasurat in data 

de 25.04.2021, in intervalul orar 08:00 - 18:00, in incinta Primariei Municipiului Bucuresti 

si in incinta Arenei Nationale; 

3.2.3. Se obliga sa insoteasca coloana de deplasare a trofeului pe tot parcursul traseului, in data de 

25 martie 2021, in intervalul orar 08:00 - 16:00, pe urmatorul traseu: Primaria Municipiului 

Bucuresti - Pod Basarab - Piata George Enescu - Piata Universitatii - Piata Constitutiei -

Arena Nationala; 

3.2.4. Se obliga sa respecte urmatoarele reguli pentru manuirea trofeului, conform ghidului pus la 

dipozitie de catre UEFA, si anume: sa poarte manusi albe, din bumbac in permanenta in 

timpul manuirii trofeului, puse la dispozitie de Beneficiar, sa manevreze cu o atentie sporita

trofeul pe toata perioada evenimentului, sa igienizeze trofeul la inceputul si la finalul turului

cu o laveta din bumbac alba. Manusile si laveta vor fi puse la dispozitie de catre Beneficiar. 

3.2.5. Asigura respectarea schitei de amplasament al locatiilor de desfasurare al evenimentului; 

fixate, data si locurile stabilite de catre reprezentantul 
3.2.6. Se prezinta la orele

BENEFICIARULUI; 

3.2.7. sa supravegheze echipamentele tehnice si sa se asigure ca funtioneaza in conditii de 

siguranta; 
3.2.8. sa se asigure de respectarea programului stabilit de comun acord cu reprezentantul 

Beneficiarului; 
3.2.9. sa anunte imediat reprezentantii Beneficiarului in urma oricarui eveniment produs in locatia

pusa la dispozitie de catre acesta, care ar putea conduce la accidente. 

3.2.10. sa indeplineasca la timp sarcinile primite din partea reprezentantilor Benef+ciarului si sa 

instiinteze in timp util reprezentantii Beneficiarului cu privire la orice eveniment care poate
dauna bunei desfasurari a programului, sigurantei si securitatii evenimentului;

3.2.11. sa respecte programul comunicat de reprezentantii Beneficiarului; 

3.2.12. sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatilor, inclusiv 

dupa incetarea activitatii; 

3.2.13. sa cunoasca si sa respecte procedurile, politicile si regulamentele interne stabilite de 

Beneficiar; 
3.2.14. sa realizeze orice alte activitati solicitate de catre Beneficiar; 
3.2.15. sa comunice Beneficiarului in scris, la data semnarii prezentului contract, orice angajamente 

existente care pot afecta derularea prezentului contract; 
3.2.16. sa obtina acordul Beneficiarului, inainte de a contracta orice alte angajamente, care ar putea 

fi de natura sa il puna in imposibilitatea de a se conforma prevederilor prezentului contract 
3.2.17. sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice 

in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a 
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IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA-PENALITATI 

4.1 In cazul in care, din procesul verbal de receptie a serviciilor reiese cà Prestatorul nu a rcu_t 
sa-si execute obligatiile asumate prin contract sau le-u executat necorespunzátor, atunci
Benficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma direCt proportionala cu obligatiile neexecutate sau executate necorepunzåtor. 42 In cazul in care Beneficiarul 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 cchivalenta cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere. 

V. MODIFICAREA CONTRACTULUI 

5.1. Modificarea oric�rei clauze a contractului se poate face numai prin întelegerea dintre P�r�i,convenit� în scris, prin act adi�ional. 
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

6.1 Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditii:
a) Prin expirarea termenului si realizarea obiectului contractului; 
b) Prin acordul de vointa al partilor, consemnat printr-un document scris si semnat de ambele parti;
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; 

bjcesioneaza 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 cunostiinta ca nu si-a executat 
ori isi executa in mod necorespunzator oricare din obligatile ce i revin. 

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

6.4 Partea care invoca o cauza de incetare a prezentului contract o va aduce la cunostinta celeilate 
parti cu S 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 30 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 indeplinirea 
contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
6.7 In cazul prevazut la pct. 6.6 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare 

pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

VII. FORTA MAJOR�

Nici una dintre P�r�ile contractante nu r�spunde de neexecutarea la termen sau/_i de 
executarea în mod necorespunz�tor - total sau pa�ial - a oric�rei obliga�ii care îi revine în baza 

prezentului contract, dac� neexecutarea sau executarea necorespunz�toare a obliga�iei respective 
a fost cauzat� de for�a major�, a_a cum este definit� de lege.
7.2. Partea care invoc� for�a major� este obligat� s� notifice celeilalte P�r�i, în termen de 2 zile, 

producerea evenimentului _i s� ia toate m�surile posibile în vederea limit�rii consecintelor lui. 

7.1 
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7.3. Dac� in termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înccteazá, Pártile au 

dreptul sà-_i notifice incetarca de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre acestea sá 
pretind� daune-interese. 

VIlI. LITIGII 
8.. Litugile care se vor na_te din prezentul contract sau in legaturh cu ncesta vor fi solutionate, cu 

prioritate. pe cale amiabila. în caz contrar, Pärtile se vor adresa instan�elor de judecatá 
competente, potrivit dreptului comun. 

IX.CONFLICTUL DE INTERESE 

9.1 Prestatorul va lua toate m�surile necesare pentru a preveni sau stopa orice situatie care ar putea 

compromite executarea obiectiv� _i impartial� a prezentului contract. Conflictele de interese pot 

ap�rea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinit�tilor politice orí de nationalitate, 

legåturilor de rudenie ori afinitate, sau al oric�ror alte leg�turi ori interese comune. Orice conflict

de interese ap�rut în timpul execut�rii prezentului contract trebuie notificat în scris beneficiarului, 

în termen 15 zile de la aparitia acestuia. 
9.2. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea s�-i compromit� independenta ori pe 

cea a personalului s�u. In cazul în care Prestatorul nu-_i mentine independenta, Beneficiarul, f�r�a 
afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a 

situatiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept _i cu efect imediat a 

prezentului contract. 

X. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 

10.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.

XI.LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 

11.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

XII. CLAUZE FINALE 

12.1 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre 

acestea, anterioara sau ulteriora incheierii lui. 
12.2Modificarea prezentului contract este posibila numai prin act aditional incheiat intre partile

contractante; 
12.3 In cazul in care partile isi incalca obligatile prevazute in prezentul contract si una dintre parti 
sufera un prejudiciu, faptul ca aceasta din urma nu isi exercita dreptul de a cere executarea intocmnai 
sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu echivaleaza cu o renuntare la acest drept al 

sau. 
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Prezentul contract a fost încheiat ast�zi, *valoare egal�, cäte unul pentru fiecare Parte contractant�. 
..., în 2 (dou�) exemplare cu 

BENEFICIAR, 

PRESTATOR, 
PROEDUUS

DIRECTOR 
Zvetlana lleana Preoteasa 

Dobrescu ^tefan 

ROEDU R Avizat, 
MANIADIRECTOR ADJUNCT

Ruxandra seotaiana Simion

Avizat,
CONSILIER TURIDIC 

Avizat,
SEF SERVICIU PROIECTE 
Aliná Pytcaru 

Avizat
SEF BIROU EVENIMENTE 

lulian Stelea 

Intocmit, 
CONSILIER BIROUI, EVENIMENTTE 
Nicoleta Andrei N 
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