
CONTRACT DE PRESTARI SERvICII 

NR. DIN 2..92.22U? 

I. PÅR�ILE CONTRACTANTE 
1.1 Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti- PROEDUS. adresa Splaiul Indepcndentei. 
nr. 2. sect 5. Bucuresti. cod fiscal 26597213. cont trezorcric  deschis la 

Trezoreria Sectorului 5. reprezentat legal prin  Director . dcnumit in continuare

BENEFICIAR. pe de o parte 

1.2 Gherghe Andrei, Persoana Fizica Autorizata, cu scdiul profesional in Bucuresti., scctorul +. Alcca 
Resita B. Nr. 1-3, Bloc 44. Scara 2, Etaj 3. Apartament 34. Cod unic de inregistrare 35086323 d1n data de 
05.10.2015.

, numit in ccle ce urmeaza .Prestatorul". pe de alta parte. au convenit sa 

încheie prezentul contract de prestari servicii, cu respectarca urmátoarclor clauUze: 

Numar de ordine in Registrul Comcrtului F40/3655/05.10.2015. Cont 

II. OBIECTUL, DURATA �I VALOAREA CONTRACTULUI 

2.1.PRESTATORUL sc obliga sa presteze servicii de coordonare in cadrul proiectului,REPERE 
organizat de Beneficiar in perioada 08.06-10.06.2018, in conformitate cu obligatiile asumate prin 

prezentul contract. 
2.2. Pentru indeplinirca prezentului contract, Beneficiarul se obliga sa platcasca Prestatorului pretul total de 

1100 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 data emiterii facturi, 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. 

II. 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 

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

3.14 Sa colaboreze cu Prestatorul pentru solutionarea oricaror incidente aparute pe parcursul derularii 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

contractului; 

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

poate desfasura activitatea;

3.2 PRESTATORUL se obliga: 
3.2.1 sa presteze servicii de coordonare in cadrul stagiului organizat de Beneficiar in perioada 08.06- 

10.06.2018. in locatia Vama Veche Complex D'or. 

sa coordoneze un grup de aproximativ 100 de participanti, in cadrul locatici Complex Dor. 

sa verifice listele cu cadrele didactice participante in cadrul proiectului REPERE!",

sa repartizeze grupurile de cadre didactice participante la proiect pe programul de activitati conform

3.2.2
3.2.3

3.2.4
indicatilor reprezentantilor Beneficiarului: 



sa venfice in cadnul complexulur turistic spatile de cazarc si de servirc a mesei si sa scsizczc 

reprezentantii Beneficiaruhui n cazul unor eventuale neconformitat 

3.2.6 sa gestioneze programarea si repartizarea judicioasa a cadrclor didactice pc camcre. programul de 

masa si activitati 

3.2.7 sa verifice paticipantii la stagiu prin toate mijloacele de care dispunc. prin intcrmedul 

reprezentantilor Beneficianului. asigurandu-se ca accstia respecta regulamentul stagului 
3.2.8 sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirca si instruitca sa. prccum si cu nstructiun1lc 

primite din partea reprezentantilor Beneficiarului. astfel incat sa nu expuna la pcricol de accidentarc

sau imbolnavire atat propria persoana. cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiun1lc

sale in timpul desfasurarii activitatii: 

5.2.9 s� colccteze �i centralizeze documentele necesarc desfasurarii proicctului _i ulterior så le predea 

reprezentantilor Beneficiarului. 
3.2.10 sa comunice imediat conduccrii institutiei oricc situatie despre care arc motive intemeiate sa o 

considere un pericol pentru sccuritatca si sanatatea participantilor in stagiu cadre didactice 

colaboratorii Bencficiarului: 
3.2.11 sa aduca la cunostinta Bcneficiarului eventualele accidentcle suferite de propria persoana sau de 

orice alta persoana pc carc o are in raspundere/subordinc: 

3.2.12 sa aduca la cunostinta reprezentantilor Bencficiarului orice defectiune tehnica observata in locatie 

sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire: 

3.2.13 sarespecte si sa aplice in mod corespunzator masurile stabilite de catre Beneficiar. in caz de aparitic 

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 legislatia 

romaneasca: 

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

legii Numarul 349/2002, facand referire la prevenirea si combaterea efectelor 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 Beneficiarului 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 instiinteze 

in timp util reprezentantii Beneficiarului cu privire la orice eveniment care poate dauna bunci 

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 activitati1 

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 inteme stabilite de Bencficiar 
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 clauzelor contractuale, coordonatorul este 

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

stagiua a cadrelor didactice participante: 

3.2.25 sa comunice Beneficiarului in scris. la data semnarii prezentului contract, orice angajamente 

existente care pot afecta derularea prezentului contract. 
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26 sa obtina acordul Bencficiarului, inainte de a contracta orice alte angajamentc, care ar putca fi de 

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

3.2.27 sa manifeste pe toata durata stagiului un comportamcnt decent si adecvat functici in cauza. cxprimat 

prin limbaj corcspunzator, vestimentatie adecvata si seriozitatc. 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

4.1 Perioada de valabilitate a contractului cste cuprinsa intre data semnarii salc si indeplinirca tuturor 

obligatiilor contractualc de catre ambele parti. 

v. RASPUNDEREA CONTRACTUALA-PENALITATI 

5.1 In cazul in carc, din vina sa cxclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin 
contract, atunci Benficiarul are drcptul de a deducc din pretul contractului, ca penalitati, 0 Suma 

echivalenta cu 0,1% pe zi din valoarea contractului. 
5.2 In cazul in care Bencficiarul nu onoreaza facturile in termen de 60 de zile de la expirarca perioadei 

convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0.1% din plata 

neefectuata. 
.3 Nerespectarca de c�tre p�r�i a obliga�iilor prev�zute în prezentul contract d� dreptul p�r�u lezate s� 

considere contractul reziliat de plin drept f�r� nicio alt� formalitate _i f�r� nicio alt� procedur� jud1ciar� 
sau extrajudiciar�. Prezentul pact comisoriu de grad IV î_i produce efectele de la data scaden�ei 

obliga�iilor neefectuate. 
5.4 In cazul în care. din procesul verbal de receptie a serviciilor/documente justificative reicse c� 

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

penalizare asupra sumei. 

VI.MODIFICAREA CONTRACTULUI 

6.1. 
Modificarea oric�rei clauze a contractului se poate face numai prin în�elegerea dintre P�r�i, 

convenit� în scris, prin act adi�ional. 

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

7.1. Prezentul contract înceteaz�: 

a) prin acordul scris al P�r�ilor: 

b) la expirarea duratei acestuia, convenit� de P�r�i la art. 4.1. din prezentul contract; 

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

7.2 
Contractul poate înceta din voinja BENEFICIARULUI sau a PRESTATORULUI, cu obliga�tia 

aferent� de a notifica inten�ia sa, în scris, celeilalte P�rti, cu cel pu�in 15 zile înainte de data propus� pentru 

incetarca contractului

VIII. R P�R�ILOR 

8.1. Neîndeplinirea sau îndeplinirca necorespunz�toare a obliga�iilor asumate prin prezentul contract 
atrage räspunderea P�r�ii în culp�, cu excep�ia cazurilor de exonerare preväzute de lege. 

8.2. Nerespectarea termenelor _i a condi�ilor de prestare a activit��ilor încredin�ate de c�tre 
BENEFICIAR. atrage r�spunderea PRESTATORULUI _i plata de daune interese în favoarea 

BENEFICIARULUI, stabilite de c�tre instan�a judecätorcasc� competentä la valoarca prejudiciului cauzat 

acestuia din urm�. 

IX. FORTA MAJORA 
Nici una dintre P�r�ile contractante nu r�spunde de nexecutarea la termen sau/�i de executarea in 

mod necorespunztor total sau par�ial a qfic�rei obliga�ii care ii revine in baza prezentului contract, dag� 
9.1 
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2 
xecutarea sau executarca necorespunzätoare a obligatiei respectiveca fost cauzat� de forta majora. a 

cum este dectinit� de lege. 
9.2. Partea care invoc� forta majorá este obligatá sá notifice celeilalte Parti. in termen de2 c 

producerca evenimentului _i så ia toate måsurile posibile in vederca limitárin consccine 
9.3. Dac� în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv mu incetcaa tetindá daunc- 
Si notifice imcctarea de plin drept a prezentului contract fârá ca vreuna dintre acestca sa prcue 

interese 
X. LITIGII 

cu 

uligiile care se vor na_te din prezentul contract sau in legätur� cu acesta vor ti solutioni 

priontrc. pe cale amiabilä. In caz contrar, Pärtile se vor adresa instan�elor de judccatá compctente: p " 
dreptului comun. 

FrCzentul contract a fost încheiat astázi, /OS,2o/ , in 2 (douá) exemplare cu valoarc 

egal�, câte unul pentru ficcare Parte contractant�. 

BENEFICIAR, Prestator, 
DIRECTOR 

oiULUI8 
Gherghe Andrei PFA 

Florin Diaconescu 

A CAT 

ONUo A 

Avizat, 
DIRECTOR ADJUNCT 
Ruxandra Gèprgiana Simion 

ROEDUJS, 

OMANI 

Avizat, 
SEF SERVi¢IY TABERE 

Adriana Tured 

Avizat, 
SEF BIROU TABERE INTERNATIONALE SI STAGII 

Adrian Leondraliu 

Avizat, 
CONSILIER/JURIDIÇ 

Alina/ Teodorese 

Intocmit, 
CONSILIER TABERE INTERNATIONALE SI STAGII 

Alexandru Savu 

CoNTLFH'ICAR 
PrEVENT 

DATA SEAN 
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