
CONTRACT

Nr.79/Data 30.12.2013

Incheiat intre:

Teatrul Excelsior cu sediul in Bucuresti, Str. Academiei Nr. 28, Sector
1, reprezentat prin Director Aurel Mitran si Contabil Sef Cristina Popa, in
calitate de Beneficiar

Si

PFA.IORDACHEST.MIHAELA,cu sediul in Mun. Bucuresti, Sector 4,
str.Ghimpati, nr.25, bL3 Turn, sc.L, et.9, ap.37, CUI 30799857, nr.de
inreg.la ORC-TBF40/4154/2012, in calitate de Prestator ,

a intervenit prezenta conventie civila de prestari servicii, in urmatoarele
conditii:

Art. 1. Obiectul contractului

Prezentul contract are ca obiect prestarea serviciilor de implementare
asistemului de control intern managerial, audit, consultanta financiara
si orice alta sarcina ceruta de catre conducerea institutiei, pana la data
de 31.12.2014.

Art. 2. Durata contractului

2.1. Prezentul contract isi produce efectele incepand de la data
01.01.2014 si este valabil pana la data de 31.12.2014.

Art. 3. Pretul prestatiei

3.1. Pretul prestatiei este de 1700 lei/brut (omiesaptesutelei).

3.2. Onorariul stabilit conform art. 3.1. va fi platit de Teatru lunar, in
perioada 12-31 a fiecarei luni pentru prestatiile din luna precedenta.

3.3. Partile convin ca impozitul si contributiile asupra venitului brut sa
fie virate de platitor prin retinere la sursa, urmand ca reglarea
impozitului pe venitul global al prestatorului sa fie facuta conform
actelor normative in vigoare,

Art. 4. Obligatiile Partilor:

4.1. Prestatorul se obliga sa desfasoare urmatoarele activitati:

- Sa presteze serviciile la standardele si/ sau performantele cerute de
prevederile OMFP 946/2005, Legea contabilitatii nr.82/1991, cu
modificarile si completarile ulterioare,precum si de alte acte legislative, in
materie, in vigoare.

- Sa despagubeasca beneficiarul impotriva oricaror rec1amantii si actiuni
in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
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intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.),legate de
echipamentele, materialele,instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in
legatura cu serviciile prestate

- Sa despagubeasca beneficiarul impotriva oricaror rec1amatii si actiuni
in justitiei, ce rezulta din daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de
orice natura, aferente,cu exceptia situatiei in care 0 astfel de incalcare
rezulta din respectarea solicitarilor scrise ale BENEFICIARULUI.

- Sa execute lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, in termenele
stabilite de comun accord cu Beneficiarul si in conformitate cu
specificatiile acestuia;

- Sa asigure calitatea executiei lucrarilor efectuate;

- Sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si PSI,
Regulamentele Beneficiarului si programul de lucru al Beneficiarului;
prin prezenta Prestatorul declara ca a luat la cunostinta de programul de
lucru al Beneficiarului, regiulamentele acestuia si cunoaste si respecta
normele de securitate si sanatate in munca PSI.

Activitatile enumerate mai sus nu sunt limitative, prestatorul urmand a
indeplini orice sarcini dispuse de Beneficiar.

4.2. Beneficiarul se obliga:

sa creeze prestatorului conditii corespunzatoare pentru realizarea
obiectului prezentei convetii;

- sa tina legatura cu prestatorul si sa colaboreze, controleze, realizarea
in bune conditii a contractului.

- sa-l renumereze pe prestator la date le si cu suma stabilita in prezentul
contract.

4.3. 0 parte are obligatia de a-i comunica celeilalte parti orice modificare
intervenita in ceea ce priveste datele de identificare, adresa, reprezentant
legal precum si orice alte elemente de identificare, in termen de maxim 5
zile de la data producerii acestora, prin notificare scrisa transmisa prin
posta, la adresele mention ate in preambulul prezentului contract.

Art. 5. Sanctiuni

5.1. Fiecare parte raspunde fata de cealalta parte pentru pagubele
cauzate din culpa sa.

5.2. In cazul in care prestatorul intarzie la programul stabilit de Teatru
mai mult de 30 min. peste ora stabilita, este tinut sa plateasca Teatrului
daune-interese, dupa cum urmeaza:

- 20% din onorariul stabilit la art. 3 pentru prima abatere;

- 50% din onorariul stabilit la art. 3 pentru cea de-a doua abatere;
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- 100% din onorariul stabilit la art. 3 pentru cea de-a treia abatere, iar
Teatrul este indreptatit sa considere reziliat de drept prezentul contract.

5.3. In cazul in care prestatorul absenteaza de la programul stabilit de
Teatru, este tinut sa plateasca Teatrului daune-interese, dupa cum
urmeaza:

- 50% din onorariu stabilit la art. 3 pentru prima abatere;

- 100% din onorariu stabilit la art. 3 pentru cea de-a doua abatere, iar
Teatrul poate dispune rezilierea prezentului contract, fara notificarea,
somarea sau punerea in intarziere a prestatorului sau interventia
instantelor de judecata .

5.4. Prestatorul este exonerat de plata daunelor-interese pentru
absentare in cazul unei stari de boala care f-ar impiedica in mod obiectiv
sa se prezinte la programul stabilit, dovedita cu documente medicale,
conform legii, cu conditia notificarii acestei stari in maxim 24 de ore de
la momentul aparitiei.

5.5. Inca1carea de catre prestator a oricareia dintre obligatiile prevazute
in prezentul contract, in afara de cele mentionate expres in cadrul
prezentului articol, atrage plata unor daune-interese in cuantum de 100
Euro pentru fiecare abatere, in urma unei notificari scrise a Teatrului.

5.6. In toate situatiile prevazute in prezentul contract in care prestatorul
datoreaza 0 suma de bani Teatrului, acesta din urma are posibilitatea sa
retina respectiva suma din onorariul cuvenit prestatorului si sa solicite
completarea sumei de catre prestator, daca este cazul.

Art. 6. Forta majora

6.1. Forta majora constatata de 0 autoritate competenta, exonereaza
partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta functioneaza.

6.2. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a
fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor
pana la aparitia acesteia.

6.3. Partea contractanta care invoca forta majora, are obligatia de a
notifica celeilalte parti, in termen de 48 de ore si in mod complet,
producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

Art. 7. Rezilierea contractului

Rezilierea prezentului contract poate avea loc:

Contractul de prestari servicii poate fi desfiintat de drept, neconditionat
si de indata, partea fiind pusa de drept in intarziere fara 0 alta
formalitate prealabila, desfiintarea contractului facindu-se de drept, fara
interventia justitiei, daca intervin urmatoarele situatii:
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7.1.In cazul in care prestatorul incalca oncare dintre obligatiile
prevazute in prezentul contract.

7.2.La initiativa Teatrului cauzata de imposibilitatea derularii in
continuare a prezentului contract: suspendarea sau sistarea definitiva a
fondurilor necesare functionarii, etc.In aceste cazuri Teatrul are dreptul
de a rezilia unilateral prezentul contract, fara interventia instantei de
judecata si cu notificarea prestatorului , platind prestatorului 0 suma
calculata proportional din valoarea contractului, in raport cu activitatea
desfasurata pana la data rezilierii.

7.3.In cazul in care prestatorul sufera un accident sau se
imbolnaveste,acest lucru facandu-l indisponibil pentru 0 perioada mai
mare de 14 zile, Teatrul va decide inlocuirea lui, transmitand
prestatorului 0 notificare in acest sens.Plata remuneratiei se efectueaza
conform prevederilor alineatului 7.2. din contract.

Art. 8. Modificarea contractului

8.1. Modificarea contractului se poate face rrumai In scris, pnn act
aditional.

Art. 9. Litigii

9.1. Eventualele neintelegeri ivite intre parti ca urmare a executarii
prezentului contract, se vor solutiona pe cale amiabila.

9.2. In cazul de litigiu, partile aleg, de comun acord, jurisdictia instantei
judecatoresti competente de la sediul Teatrului.

Art. 10. Alte clause

10.1. Partile se angajeaza sa asigure confidentialitatea asupra
negocierilor purtate in vederea incheierii acestui contract, precum si
asupra acelor c1auzecare, prin natura lor, nu sunt de interes public.

Prezentul contract a fost incheiat si semnat azi 30.12.2013, in doua
exemplare, fiecare cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

/
'/

,~---
4



ACT ADITIONAL nr. 1/31.12.2014
LA CONTRACTUL nr. 79/30.12.2013

lncheiat intre:

TEATRUL EXCELSIOR cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 28, Sector 1, Cod
Fiscal RO 4316651, avand cent bancar nr. R057TREZ 7012 1G33 5000 XXXX, deschis
la Trezoreria Sectorului 1, Bucuresti, fax. 0213159795, reprezentat legal prin Director·
Adrian Gazdaru ~iContabil $ef - Cristina Popa, numit in continuare Beneficiar,

PFA IORDACHE ST. MIHAELA, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Bucuresti,
Sector 4, str. Ghirnpati nr. 25, bl.3 Turn, sc.1, et. 9, ap.37, avind CUI 30799857, nr. De
inregistrare ORC- TB F40/4154/2012, numit in continuare Prestator.

Partile au convenit de comun acord urmatoarele:

Art.2 [Durata Contractului] se cornpleteaza cu urmatorul paragraf:
Contractul se prelunqeste pe perioada cuprinsa intre data de 01.01.2015 si pana la data
de 31.12.2015.

Prezentul Act Adltional face parte integranta din contractul sus mentionat, toate
celelalte prevederi rarnananc neschimbate. Prezentul Act Adltlonal a fost Tntocmit tn 2
exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi, 31.12.2014.

DIRECTOR· ADRIA U
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ST. MIHAELA

TEATRUL EXCELSIOR,


