
CONTRACT DE PRESTARISERVICT 

NR.1.X.DIN.7.12.2.e.3 

I.PÅRTILE CONTRACTANTE: 
1.1 Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti- PROEDUS. adresa Splaul Indepcndenter,
nr 2. sect 5. Bucuresti. cod fiscal 26597213, cont trezorcrie R . desch1s la 
Trezoreria Scetonlui 5. reprezentat legal prin Dirctor. denumit in cont1nuarc

BENEFICIAR. pe de o parte 

Si 

1.2 Ene Catalin lonut. Persoan� Fizic� Autorizat�. cu Scdiul profesional in Bucure_ti. sectorul 2. str 

Gataia. nr. 24. Cod unic de înrcgistrarc 35198599 din data de 04.11.2015. Numár de ord1ne in Registru 
Comertului F40/3949/2015 din data de (04.11.2015. Cont . numit in cclc ce 
umeaza ..Prestatorul",. pe de alta parte. au convenit s� încheie prezentul contract de prestar1 ser ici, cu 

respectarea urm�toarclor clauzc 

I1. OBIECTUL, DURATA ^I VALOAREA CONTRACTULUT

2.1.PRESTATORUL se obliga sa presteze servicii de coordonare in cadrul proicctulur ..REPERE 
organizat de Beneficiar in perioada 18.05-20.05.,2018, in conformitate cu obligatile asumate prin 

prezentul contract.
2.2. Pentru indeplinirca prezentului contract, Bencficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului pretul total de 

1100 lei. 
2.3.Plata serviciilor prestate stabilite conform art. 2.2. se va cfectua prin ordin de plata, dupa terminarca

fiecarei prestatii in mavimum 60 de zile lucrätoare de la data emiterii facturii, inrogistrate 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.

III. RESPONSABILITATILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 

3.1 BENEFICIARUL se oblig�: 
Sa receptioneze serviciile prestate prin o persoana desemnata in acest sens: 

Sa asigure in regim de gratuitate cazare Si 3 mese pe zi pe toata perioada desfasurarii activitatii
3.1.1 

3.1.2 

Prestatorulu1,
3.1.3 Sa-I remunereze pe prestator pentru servicile prestate detaliate la CAP.3, art. 3.2: 

3.1.4 Sa colaboreze cu Prestatorul pentru solutionarea oricaror incidente aparute pe pareursul derulari 

contractului;

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

poate desfásura activitatea;

3.2 PRESTATORUL se obliga: 
3.2.1 sa presteze servicii de coordonare in cadrul stagiului organizat de Beneficiar in perioada 18.05- 

20.05.2018, in locatia Vama Veche Complex D'or. 
sa coordoneze un grup de aproximativ 50 de participanti, in cadrul locatici Complex D'or. 

sa verifice listele cu cadrele didactice participante in cadrul proiectului ..REPERE!" 
3.2.2 
3.2.3 



sa repartizeze gnupurnle de cadre drdactice participante la ptoncct pe preatarmul de activ itatt conform 

Indicatlo Teprezentant1lor Beneficamln. 
sa enficein cadnul complexului turistic spatilc de cazate si de scrte a metcr si cs1ZC¢ 

eprezentantu1 Beneficanilui in cazul unor eventuale neconformitati

4 

325 

326 sa gestionere programarca si repartizarca judicioasa a cadrclor didactce pe camcrc. prozramtul de 

masa si activitat1:

S2.7 sa vernfice participant1i la stagiu prin toatc mijloacele de care dispune. prin intermcdnul

reprezentantilor Bencficiarului. asigurandu-se ca acestia respecta regulamentul stagulut 
sa isi desfasoare activitatca in conformitate cu pregatirea si instruirea sa. precum si cu instructiunile

primite din partea reprezentantilor Bencficiarului. astfcl incat sa nu cxpuna la pericol de accidcntare 

Sau imbolnavire atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiun1le sau omisun1e 

sale in timpul desfasurarii activitati: 

så colccteze �i centralizczc documentcle necesare desfasurarii proiectului �i ulterior så le predea 

reprezentantilor Beneficiarului. 

3.2.8 

3.2.9 

3.2.10 sa comunice imediat conducerii institutiei orice situatic despre care are motive intemeiate sa o 

considere un pericol pentru sccuritatea si sanatatca participantilor in stagiu/ cadre didactice 

/colaboratorii Bencficiarului: 
3.2.11 sa aduca la cunostinta Beneficiarului cventualcle accidentele suferite de propria persoana sau de 

orice alta persoana pe care o are in raspundere/subordine: 
3.2.12 sa aduca la cunostinta reprezentantilor Beneficiarului orice defectiune tehnica observata in locatie 

sau alta situatic carc constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire 
3.2.13 sa respecte si sa aplice in mod corespunzator masurile stabilite de catre Bencficiar. in caz de aparitie 

a unei stari de pericol grav sau iminent de accidentare: 

3.2.14 sa nu detina, pastreze sau sa consume bauturi alcoolice ori substante incriminate de legislatia 

romaneasca 
3.2.15 sa respecte interdictiile privind fumatul, conform legii Numarul 15/2016, care vine in completarea

legii Numanul 349/2002, facand referire la prevenirea si combaterea cfectelor consumului produsclor
de tutun. interzicand fumatul in toate spatiile libere si utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de 

aprindere a materialelor si a substantelor combustibile si inflamabile:

3.2.16 sa anunte imediat reprezentantii Bencficiarului in urma oricarui eveniment produs in locatia pusa 

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

3.2.17 sa indeplineasca la timp sarcinile primite din partea reprezentantilor Beneficiarului si sa instiinte ze 
in timp util reprezentantii Bencficiarului cu privire la orice eveniment care poate dauna bunei 

desfasurari a programului, sigurantei si securitatii stagiului:

3.2.18 sa respecte programul comunicat de reprezentantii Beneficiarului: 

3.2.19 sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatilor, inclusiv dupa 

incetarea activitatii:
3.2.20 in caz de incidente sa anunte in caz operativ organismele abilitate (salvare. politie. pompieri) si 

reprezentantii Beneficiarului; 
3.2.21 sa cunoasca si sa respecte procedurile, politicile si regulamentele interne stabilite de Beneficiar: 

3.2.22 sa realizeze orice alte activitati solicitate de catre Bencficiar 
3.2.23 coordonatorul are sarcina de a realiza o sedinta la finalul fiecarei zile de stagiu in care se analizeaza

evenimentele desfasurate pe parcursul zilei si se stabileste programul si prioritatile pentru ziua 

urmatoare
3.2.24 in cazul nerespectarii regulamentului stagiului si/sau a clauzclor contractuale, coordonatorul este 

imputernicit sa ia toate masurile ce se impun, mergand pana la eliberarca din functie si evacuarea din 

stagiu a cadrelor didactice participante:



25 sa comunice Bcncficiarului in seris. la data semmarii prezentului contract. oricc angajamentc 

Cxistente care pot afcta derularea prezentului contract 
3.2.26 sa obtina acordul Bencficiarului. inainte de a contracta orice altc angajamente. care ar putca ti de 

natura sa il puna in imposibilitatea de a se conforma prevederilor prezentulur contract. 

3.2.27 sa anifeste pe toata durata stagiului un comportament decent si adcevat functiei in cauza. exprimat 

prin limbaj corespunzator, vestinmentatic adccvata si seriozitate. 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

4. Perioada de valabilitate a contractului cstc cuprinsa intre data semnarii sale si indeplinirea tuturor 

obligatiilor contractuale de catre ambele parti. 

V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA-PENALITATI 

5.I In cazul in care. din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin 
contract, atunci Benficiarul are dreptul de a dcduce din pretul contractului. ca penalitati. o suma 

echivalenta cu 0,1% pe zi din valoarca contractului.
5.2 In cazul in care Bencficiarul 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 0,1% din plata 

neefectuata. 
5.3 Nerespectarea de c�tre pär�i a obliga�tilor prev�zute în prezentul contract dá dreptul p�rtii lezate sa 

considere contractul reziliat de plin drept f�r� nicio alt� formalitate _i fär� nicio alt� procedur� judiciar� 
sau extrajudiciar�. Prezentul pact comisoriu de grad IV i_i produce cfectele de la data scaden�c 

obliga�iilor neefectuate 
5.4 In cazul în care, din procesul verbal de receptie a serviciilor/documente justificative reiese cáä 

Prestatorul nu _i-a îndeplinit obliga�iile contractuale, Beneficiarul î_i rezerv� dreptul de a aplica o 

penalizare asupra sumei. 

VI.MODIFICAREA CONTRACTULUI 

6.1. Modificareca oric�rei clauze a contractului se poate face numai prin întelegerea dintre Pärti 

convenit� in scris, prin act adi�ional. 

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

7.1. Prezentul contract înceteaz�: 

a) prin acordul scris al Pär�ilor: 

b) la expirarea duratei acestuia, convenit� de Pär�i la art. 4.1. din prezentul contract: 

c)prin denun�area unilateral� de c�tre oricare dintre Pär�i, în condi�iile stabilite la art. 6.2. 

7.2 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 I5 zile înainte de data propus� pentru 

încetarea contractului 

VIII. R P�R�ILOR 

8.1. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunz�toare a obliga�ilor asumate prin prezentul contract 
atrage r�spunderea P�ärti în culp�, cu excep�ia cazurilor de exonerare prev�zute de lege. 

8.2 Nerespectarea termenelor _i a condi�ilor de prestare a activit��ilor încredin�ate de c�tre 

BENEFICIAR, atrage räspunderea PRESTATORULUI _i plata de daune interese în favoarea 
BENEFICIARULUI. stabilite de c�tre instan�a judec�toreasc� competent� la valoarea prejudiciului cauzat 

acestuia din urm�. 



FORTA MA.JOR� 
Nici una d1ntre P contractante nu ráspunde de neexecutarea la tcrmen sau/�1 de cxecut 

mmod nccorespunzator - tolal sau par�ial - a oric�rci obligatii care ii revine in baza prezcntulur cotract. nca 

neeNccutarca sau cxcCularea necorcspunzátoare a obligatici respcctive a fost cauzatá de forta majora, 4 

cum cste definit� de lege. 
9.2. Partea care imvocå forta majorå cste obligat� s� notifice celcilaltc Parti, in tcrmen de 2 2c 

producerea evenimentului _i så ia toate másurile posibile in vederea limitárin consccintclor 
9.3. Daca im termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv nu incectcaz�. Pärt�ile au drepru sa 

St nouce mcetarea ae plin drept a prezentului contract f�r� ca vreuna dintre acestca så pretinda daunc- 

intcrese. 

X. LITIG 
10.1. LIigiie care se vor na_te din prezcntul contract sau in leg�tur� cu accsta vor ti solu�ionatc. Cu 

prioritate. pe cale amiabil�. In caz contrar, P�rtile se vor adresa instan�clor de judecatå compctentc. porrivit 

dreptului comun. 
Prezentul contract a fost incheiat astázi. . H.o. 20|O in 2 (dou�) exemplare cu valoare 

egal�. câte unul pentru fiecare Parte contractant�. 

BENEFICIAR, 
DIRECTOR 

Prestator. 

Florin Diaconescu 
Ene Catalin lonut PFA 

CIPIULU 
ECTD oUCATIOAC

21A MUNIC 

Avizat, 
DIRECTOR ADJUNGTOEDUS.
Ruxandra Gcotgiana Simion 

CAKALIN IOT 

POMANI 

Avizat, 
SEF SERVICIr TABERE 

Adana Tureaç/ 

Avizat, 
SEF BIROU TABERE INTERNATIONALE SI STAGI 

Adrian Leondraliu 

Avizat, 
CONSICIER JURIDIC 
AJina Teoloresth 

Intocmit, 
CONSILIER TABERE INTERNATIONALE SI STAGII 

Alexandru Savu 

CO o MiA 

EMNAT 

* ."TS 
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