
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 
NR.. DIN.2...2I3 

CAP 1.PÁR�ILE CONTRACTANTE: 
1.I Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti- PROEDUS, adresa Splaul 

Independentei, 
 reprezentat legal prin  

 - Director, denumit in continuare,BENEFICIAR, pe de o parte 

nr. 2, sect 5. Bucuresti, cod fiscal 26597213. cont trezorerie 

Si 

1.2 Banescu C. Ioan, Persoana Fizica Autorizata, cu sediul profesional in Bucuresti, Sector 3. 
Aleea Banu Udrea, Nr.14, Bloc V99, Scara 2, Etaj 2, Ap.27, Cod unic de inregistrare 35948720 
din data de 12.04.2016, Numar de ordine in Registrul Comertului F40/675/1204.2016. Cont 

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

act de prestari servicii, cu respectarea urmátoarelor clauze 

CAP. 2.OBIECTUL, DURATA �I VALOAREA CONTRACTULUI: 

2.1.PRESTATORUL se obliga sa presteze servicii de coordonare a cursurilor organizate in 

cadrul proiectului "Campanie recrutare si formare a coordonatorilor de grup voluntari pentru 
tabere", de catre Beneficiar, in data de 25.04.2018, in conformitate cu obligatiile asumate prin 

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

de 700 le 
2.3.Plata serviciilor prestate stabilite conform art. 2.2. se va efectua prin ordin de plata, dupa 

terminarea fiecarei inscrieri in maximum 60 de zile lucr�toare de la data emiterii facturii, 
inregistrate de Beneficiar, corect intocmita si insotita de celelalte documente justificative. 

2.4.Plata serviciilor prestate se va face dupa data emiterii facturii in baza procesului verbal de 

receptie a serviciilor intocmit de catre acesta in prezenta Beneficiarului, insotit de orice 

document cu privire la acest contract. 

CAP. 3. DREPTURILE �I OBLIGA�IILE P�R�ILOR: 

3.1. BENEFICIARUL se oblig�: 

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

Sa colaboreze cu Prestatorul pentru solutionarea oricaror incidente aparute pe 
3.1.1 
3.1.2 

parcursul derularii contractului 

.1.3 Sa puna la dispozitia Prestatorului informatiile pe care acesta le-a solicitat si fara 

de care nu-si poate desfasura activitatea; 

3.1.4 Cu exceptia obligatiilor prevazute expres, Beneticiarul este exonerat de orice alta 

raspundere in legatura cu prezentul contract. 

3.2. PRESTATORUL se oblig�: 

Sa participe in data de 25.04.2018, intre orele 15:30-21:00, la Palatul National al 

Copiilor, in calitate de coordonator la proiectul "Campanie recrutare si formare a 
3.2.1 



oordoatoror le grup 1hunan pentni aher desfasurat conform ndicatufor reprezentantilor Beneficanlui 
3 22 Sa ajute. impreuna cu celalti colaboratoti ar Beneficiarulur, la amenaarea salt de curs si a foaierelor P'alatulur National al Copilor (sa atanjeze mesele aflate pe foa1ere, sa lipeasca afise cu gnupele de cursanti). 
3.23 Sa intocmeasca lista de prezenta pentu data de 25 04 2018 sI sa real1zere prezent2 la intrarea participantilor im Palatul National al Copiilor. 3.2.4 Sa veifice lista de prezenta aferenta fiecarei grupe. as1gurandu-se ca fiecare 

participant la curs, a ajuns in zona destinata grupei in care a tost repartizat. 3.2.5 Sa transmita in timp util informatinle primite de la reprezentantul Beneficianulut in 
timpul cursului catre ceilalti participanti la curs si sa-i indrume pe acestia catre punctele de 
desfasurare a cursului, conform programului (zona acces Palatul National al Copiulor. spatiu de desfasurare a cursului de prim ajutor - foaiere, spatiu de des fasurare a cursulur de 

evaluare- Sala Mare) 
3.2.6 Sa tina legatura cu reprezentantii Crucii Rosii, in timpul desfasurarii cursulur de 

prim-ajutor si sa ajute la crearea conditilor necesare desfasurarii acestuia. 
3.2.7 Sa transmita reprezentantului Beneficiarului eventualele neclaritati aparute in 

cadrul cursului de fomare; 
3.2.8 Sa repartizeze in sala de curs, fisele de rezervare a perioadelor si testele de evaluare 

si sa le preia la sfarsitului cursului; 
3.2.9 Sa indosarieze in ordine alfabetica si sa transmita catre reprezentantul Beneficiarului documentele preluate in cadrul cursului de formare de la participanti (testele 

de evaluare, fise de rezervare a perioadelor de coordonare); 
3.2.10 Sa se prez1nte in locatie cu minimum 30 de minute inainte de inceperea activitatilor. 

la data si locul stabilit pentru eveniment, 
3.2.11 S� execute întocmai _i la timp obliga�iile asumate prin semnarea prezentului 

contract, semnând la finalizarea acestora un proces verbal de recep�ie, aläturi de 
reprezentantul Beneficiarului; 

3.2.12 Sa manifeste receptivitate si deschidere fata de punctele de vedere exprimate de 

BENEFICIAR; 
3.2.13 Sa instiinteze BENEFICIARUL cu privire la indisponibilitatea sa, din cauza de 

forta majora, in maximum doua ore de la producerea acesteia 
3.2.14 Sa se abtina de la orice conflict si sa se adreseze direct conduceri 

BENEFICLARULUI pentru rezolvarea oricarei probleme conflictuale 
Sa respecte programul comun de lucru stabilit cu BENEFICIARUL; 
Sa nu faca acte sau fapte de natura sa prejudicieze executarea cu buna credinta si 

3.2.15 
3.2.16 

intocmai a prezentului contract 
3.2.17 Sa comunice BENEFICIARULUI in scris, la data semnarii prezentului contract, 

orice angajamente existente care pot afecta derularea prezentului contract; 

3.2.18 Sa obtina acordul BENEFICIARULUI, inainte de a contracta orice alte 
angajamente, care ar putea fí de natura sa il puna în imposibilitatea de a se conforma 

prevederilor prezentului contract, 
3.2.19 Sa asigure confidentialitatea datelor si rezultatelor legate de servicile prestate. 

CAP. 4. DURATA CONTRACTULUI:

Perioada de valabilitate a contractului este cuprinsa intre data semnarii sale si îndeplinirea tuturor 
obliga�iilor contractuale de c�tre ambele p�rt�i. 



CAP.5, RASPUNDEREA CONTRACTUALA-PENALITATI 

5.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatile asumate 

prin contract, atunci Benficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penal1tat1, 
o suma echivalenta cu 0,1% pe zi din valoarea contractului 

5.2 In cazul in care Beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 60 de zile de la expirarea 

perioadei conveníte, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 
0,1% din plata neefectuata. 

5.3 Nerespectarea de c�tre pär�i a obliga�iilor prev�zute în prezentul contract dá dreptul pårt� 

lezate s� considere contractul reziliat de plin drept f�r� nicio alt� formalitate _i f�r� nicio alt� 

procedur� judiciar� sau extrajudiciar�. Prezentul pact comisoriu de grad IV i_i produce efectele 
de la data scaden�ei obliga�iilor neefectuate. 

5.4 In cazul in care, din procesul verbal de receptie a serviciilor/documente justificative reiese c� 

Prestatorul nu _i-a îndeplinit obliga�iile contractuale, Beneficiarul i_i rezerv� dreptul de a aplica 
o penalizare asupra sumei. 

CAP.6. MODIFICAREA CONTRACTULUI: 

6.1. Modificarea oric�rei clauze a contractului se poate face numai prin în�elegerea dintre Pärti. 
convenit� in scris, prin act adi�ional. 

CAP. 7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI: 

7.1. Prezentul contract înceteaz�: 

a) prin acordul scris al Pär�ilor; 
la expirarea duratei acestuia, convenit� de P�r�i la art. 4.1. din prezentul contract b) 

c) 
7.2. 

prin denun�area unilateral� de c�tre oricare dintre Pär�i, în condi�iile stabilite la art. 6.2. 
Contractul poate înceta din voin�a BENEFICIARULUI sau a PRESTATORULUI, cu 

obliga�ia aferent� de a notifica inten�ia sa, în scris, celeilalte P�r�i, cu cel pu�in 15 zile înainte de 

data propus� pentru încetarea contractului 

CAP. 8. R�SPUNDEREA PÅR�ILOR 

Neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunz�toare a obliga�iilor asumate prin prezentul 
contract, atrage ráspunderea P�rtii în culp�, cu excep�ia cazurilor de exonerare prev�zute de lege. 

8.2. Nerespectarea temenelor _i a condi�iilor de prestare a activit��ilor încredintate de c�tre 
BENEFICIAR, atrage r�spunderea PRESTATORULUI _i plata de daune interese în 
favoarea BENEFICIARULUI, stabilite de c�tre instan�a judec�toreasc� competentä la 

8.1. 

valoarea prejudiciului cauzat acestuia din urm�. 

CAP.9. FOR�A MAJOR 

Nici una dintre P�rtile contractante nu r�spunde de neexecutarea la temen sau/_i de 
executarea în mod necorespunz�tor total sau par�ial a oric�rei obliga�i 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 definitä de lege. 
9.2 

9.1. 

Partea care invoc� forta 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 consecin�elor lui. 

Dac� în temen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaz�, P�r�ile au 9.3 



dreptul så-�1 not1fice incetarea de plin drept a prezentuhun Conttact fará ca vreuna dimtre acKe-a t4 

pretindá daune-interese 

CAP. 10. LITIGI: 

101 Litngnle care se vor na_te din prezentul contract sau in leg�tut� cu acesta vor 

solutionate, cu prioritate. pe cale amiabil� In caz contrar, P�rtile se vor adresa instantelor de 

judecatà competente. potrivit dreptului comun 

Prezentul contract a fost încheiat astázi, 34.0.2o1 
cgala, câte unul pentru fiecare Parte contractantá. 

in 2 (dou�) exemplare cu valoare 

BENEFICIAR, 
DIRECTOR Prestator. 

Florin Diaconescu 
Banescu C. loan PFA AUNICID 

ECTE 

IPIU ) 

Avizat, , PROL 
DIRECTQR ADJUNCT 

Ruxandra Shion 

RO 

Avizat, 
SEF SERvICIU TABERE 

Adrana Tureac, 

Avizat, 
SEF BIROU TABERE INTERNE 

Andrei Urzica 

Avizat, 
CONSILIER JURIDIC 

Stefani�Mitroi 

224 
Intoemit, 
CONSILIER TABERE INTERNE 

Alexandru Vasile 

pROEDUS 

dONTROIL FINANCAR 

PREVENsEMTURA 

BATA 
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