
ONTRACT DE PRESIARISERVIUI 
NR212 DIN.17..02.2011 

I. PÄRTILE CONTRACTANTE: 
1.1 Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti- PROEDUS, adtesa Splaul Independenter 
nr2suct 5 Bucuresti. cod fiscal 26397213. cont trezotctie . deschrs la 

Trezorea Sectonilui 5, reprezentat legal prin  Director . denumit in cont1nuare 
.BENEFICIAR. pe de o parte 

1.2 Banica Costin-Mihai. Persoana Fizica Autorizata. cu sediul profesional in Mun Bucuresti. Scctor 5. 
Strada Vicina. Nr.2, Camera 1.bl. 29. Scara 2. Etaj 3. Ap.74. Cod unic de inrcgistrare 38722646 dn data 
de 19.01.2018. Numar de ordine in Registrul Comertului F40/113/1901 2013. Cont 

, numit in cele ce urmcaza .Prestatonul". pe de alta parte. au convenit si 
incheie prezentul contract de prestari servicii . cu respectarea urmätoarclor clauze 

I1. OBIECTUL, DURATA �I VALOAREA CONTRACTULUI

2.1. PRESTATORUL se obliga sa presteze servicii de coordonare in cadrul proicctului .REPERE. 

organizat de Bencficiar in perioada 18.05-20.05.2018, in conformitate cu obligatiile asumate prin 

prezcntul contract.
2.2. Pentru indeplinirea 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 efectua prin ordin de plata. dupa terminarca 

fiecarei prestati 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. 

III. RESPONSABILITATILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 

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

3.1.2 Sa asigure in regim de gratuitate cazare si 3 mese pe zi pe toata perioada desfasurarii activitatii 

Prestatorului;
3.1.3 Sa-l 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 parcursul derularii

contractului:

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

poate desfasura activitatea: 

3.2 PRESTATORUL se obliga: 
3.2. sa presteze servicii de coordonare in cadrul organizate de Bencficiar in perioada 18.05-20.05.2018 

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

3.2.3 sa verifice listele cu cadrele didactice participante in cadrul proicctului .REPERE!. 



sa repartize7e gupurile de cadre ddactice participante la provect pe progtamul de activ tat conform 

indicatilor reprezentant1lor Beneficanuhn 
3.2:3 sa verifice in cadrul complevului turistic spatiile de cazarc sI de serure a mesci si 6a sCS1ZC7C 

reprezentantii Bencficianmhu n cazul unor etentuale neconformitati. 

3.26 8a gestioneze programarca si repartizarca judicioasa a cadrelor didactice pe camerc. programul de 

masa si actin itat1. 

32.7 sa erifice participantii la stagiu prin toate mijloaccle de carc d1spune. prin intermedul 

reprezentantilor Beneficianlui, asigurandu-se ca accstia respecta regulamentul stagulu 
2sa 1si desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirca si instruirca sa. precum si cu instructunile 

primite din partea reprezentantilor Bencficiarului. astfel incat sa nu cxpuna la pericol de accidentare 

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

sale in timpul desfasurarii activitatii. 

3.2.9 s� colccteze �i centralizcze documentele neccsare desfasurarii proiectului _i ultcrior sá le predea 

reprezentantilor Bencficiarului. 
3.2.10 sa comunice imediat conducerii institutici orice situatie despre care are motive intemeiate sa o 

considere un pericol pentru securitatea si sanatatca participantilor in stagiu cadre didactice 

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

orice alta persoana pe care o are in raspundere/subordinc,
3.2.12 sa aduca la cunostinta reprczentantilor Bencficiarului orice defectiune tehnica observata in locatie 

sau alta situatie care constituic un pericol de accidentare sau imbolnavire: 
3.2.13 sarespecte si sa aplice in mod corcspunzator masurile stabilite de catre Bencficiar. in caz de aparitie 

a unci stari de pericol grav sau iminent de accidentare 
3.2.14 sa nu detina. pastreze sau sa consume bauturi alcoolice ori substante incriminate de legislata 

romancasca: 

3.2.15 sa respecte interdictile privind fumatul. conform legii Numanul 15/20 16. care vinc in completare 
legii Numarul 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 uma 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 instiinteze 

in timp util reprezentantii Beneficiarului 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 activitatir 

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 Beneficiar: 

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 nerespectari regulamentului stagiului si/sau a clauzelor contractuale, coordonatorul este 

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

stagiu a cadrelor didactice participante; 

tiit 



5 sa Comunice 3cncticianuln m seIs. la data semnai1 prezcntulur contract. otKe angajanhente exIstente care pot atecta derularea prezentului conttact, 
226 sa obtina acordul Beneficianuli, inante de a contracta ofice alte angajamente. carc ar pufca tt de 

natura sa il pua m impos1bilitatea de a se conforma prevederilor prezcntulr contract. 
32.27 sa manifeste pe toata durata stagmlui un comportament decent si adecat functici in cauza. cprimat prin limbaj corespunzator, vestimentatie adecvata si seriozitatc. 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

4.I Perioada de valabilitate a contractului este cuprinsa intre data scmnarii sale si indeplinirea tuturor 
obligatiilor contractuale de catre ambele parti 

V. RASPUNDEREA cONTRACTUALA-PENALITATI 

. In cazul in care. din vina sa exclusiva. prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin 

contract. atunci Bcnficiarul are dreptul de a deducc din pretul contractului. ca penalitati. o suma 

echivalenta cu 0,1% pe zi din valoarca contractului. 
.2 In cazul in carc Bencfíciarul nu onorcaza 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 0.1°o din plata neefectuata. 
5.3 Nerespectarea dc c�tre p�r�i a obliga�iilor prev�zute în prezentul contract dä dreptul p�r�ii lezate så 

considere contractul reziliat de plin drept f�r� nicio alt� formalitate _i f�r� nicio alt� procedur� judiciarå 
sau extrajudiciar�. Prezentul pact comisoriu de grad IV i_i produce efectcle de la data scadentei 
obliga�iilor necfectuate. 

5.4 In cazul în care, din procesul verbal de receptie a serviciilor/documente justificative reiese cá 

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

VI.MODIFICAREA CONTRACTULUI

6.1. Modificarea oric�rei clauze a contractului se poate face nunmai prin în�elegerea dintre P�rti. 
convenit� în scris, prin act adi�ional. 

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

7.1. Prezentul contract înceteaz� 
a) prin acordul seris al P�r�ilor; 
b) la expirarea duratei acestuia. convenit� de Pär�i la art. 4.1. din prezentul contract 
cprin denun�area unilateral� de c�tre oricare dintre Pä�r�i, în condi�iile stabilite la art. 6.2. 

7.2. Contractul poate înceta din voin�a BENEFICIARULUI sau a PRESTATORULUl. cu obligatia 
aferent� de a notifica intenyia sa, în seris, celeilalte Pärti. cu cel putin l5 zile înainte de data propus� pentru 
încetarea contractului 

VII. RASPUNDEREA P�R�ILOR 

8.1 Neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunz�toare a obligatilor asumate prin prezentul contract. 
atrage raspunderea Pär�ii în culp�, cu excep�ia cazurilor de exonerare preväzute de lege. 
8.2. Nerespectarea termenclor �i a condi�ilor de prestare a activit�jilor încredin�ate de c�tre 
BENEFICIAR. atrage ráspunderca PRESTATORULUI _i plata de daune interese înfavoarea 
BENEFICIARULUI, stabilite de c�tre instan�a judec�toreasc� competent� la valoarea prejudiciului cauzat 
acestuia din urm�. 

LL Lii . 



FORTA MAJOR� 

Nici una dintre Pårtile contractante nu r�spunde de neexecutarca la termen sau/_1 de cxccutarca in 
9,1. 
nOd necorespunzator - tolal sau par�ial - a oric�rei obligatii care i revine in baza prczentulut Contract. daca 

mo 
ncxecutarca sau exCcutarca nccorespunzátoare a obligatici respective a fost cauzatá de forta majora, as 

cum cste definit� de lege. 

9.2. Partea care invocå forta major� este obligat� s� notifice celeilaltc Pärti. in termen de 2 71lC. 

producerea evenimentulun _i sä ia toate másurile posibile in vederca limitárn consccintelor lur 
9.3. Daca in termen de 2 zile de la producerc, evenimentul respetiv mu incctcazá. Pärtile au dreptul sà- 
si notifice incctarea de plin drept a prezentului contract fárá ca vreuna dintre acestca sá pret1ndá daunc- 

interesc. 

X. LITIG 
10.1. Litigile care se vor na_te din prezentul contract sau in legåtur� cu acesta vor fi solu�ionate. cu 

prioritate. pe cale amiabilä. In caz contrar. Pártile se vor adrcsa instan�elor de judecatá compctente. potriv it 

dreptului comun. 
Prezentul contract a fost încheiat ast�zi. A. in 2 (douá) cxemplare cu valoare 

cgal�, câte unul pentru ficcare Parte contractantá. 

BENEFICAR, 
Prestator. DIRECTOR 

Florin Diaconescu 
Banica Costin Mihai PFA 

Avizat, 
DIRECTOR ADJUNCT 
Ruxadra Gebrgiana Simion 

Avizat, 
SEF SERVLEIU TABERE 

Adriana Tureaç ju 

Avizat, 
SEF BIROU TABERE INTERNATIONALE SI STAGII 

Adrian Leondraliu

Avizat, 
CONSLIERJURIDIc 
Alima Teddorescu 

Intocmit, 
CONSILIER TABERE INTERNATIONALE SI STAGI 

Alexandru Savu 
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