CONTRACT DE PRESTARISERVICH

NR.

I. PÅRILE

bIN Q6..b..s3

CONTRACTANTE:

I.I Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti- PROEDUS, adresa Splaul Independenter.
nr. 2. soet . Bucuresti. cod fiscal 26597213. cont trezoreric
. reprezentat legal prin
.BENEFICIAR. pe de o parte

desech1s
Director

denumit in cont1nuare

S
1.2 Momonete Alexandru- Stefan. Persoana Fizica Autorizata. cu sediul profesional in Bucurcsti. Sector
5. Strada TRAGACIULUI, Nr.2. Cod unic de inrcgistrare 36901 122 din data de 10.01.2017. Numar de

ordinc in Rcgistrul Comertului F40/24/10.01.2017, Cont

. numit in cele ce

urmcaza .Prcstatornul", pe de alta parte., au convenit så încheic prezentul contract de prestari servict. cu

respectarea urm toarclor

clauze

I1. OBIECTUL, DURATA I

VALOAREA CONTRACTULUi

2.1.PRESTATORUL Sc obliga sa prestcze servicii de coordonare in cadrul proiectului "Tabara Sportului
Scolar Bucurestean", organizat de Beneficiar in perioada 08.06,2018-10.06.2018. in conformitate cu

obligatiile asumate prin prezentul contract.
2.2. Pentru indeplinirea prezentului contract, Bencficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului pretul total de

1100 de lei.

2.3.Plata servicilor prestate stabilite conform art. 2.2. se va efectua prin ordin de plata. dupa teminareca
fiecarei prestatii in maximum 60 de zile lucrtoare

de la data emiterii facturii, inregistrate de Bencficiar.

corect intocmita si insotita de celelalte documente justificative.
2.4. Plata servicilor prestate se va face dupa data emiteri facturii in baza procesului verbal de receptic a
serviciilor intocmit de catre acesta in prezenta Bencficiarului, insotit de orice document cu privire la
acest contract.

III. RESPONSABILITATILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

3.1 BENEFICIARUL se oblig:
3.1.1
Sareceptioneze servicile prestate prin o persoanadesemnata in acest sens;
3.1.2
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:
3.1.3
3.1.4

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

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

3.1.5

poate desfasura activitatea;

3.2 PRESTATORUL se obliga:
3.2.1

sa presteze servicii de coordonare in cadrul taberei organizate de Beneficiar in perioada 08.06.2018-

10.06.2018 in locatia Predeal - Complex Panoramic - Vila Piatra Mare, Vila Postavaru si Vila Cioplea:.

3.2.2

sa coordoncze un grup de aproximativ 65-75 de participanti, in cadrul locatiei Complex

Panoramic - Vila Piatra Mare, Vila Postavaru si Vila Cioplea.
sa intocmeasca listele de autocar, tinand cont de unitatea de invatamant a participantilor si

3.2.3
capacitatea locatiilor

3.2.4

sa receptioneze printr-un proces verbal de receptie serviciile de cazare si masa cu locatia Complex

Panoramic Holiday-Predeal, in perioada 08.06-10.06.2018, asigurandu-se ca aceasta respecta cerinele.
exigenele,

cantitile

_i în graficul de timp prevzute

in contractul subsecvent de servicii;

5

326

Sa verifice hstele cu elevn particopantt in cadhul proncetulhn
a

Iabara Spertuln Scnlar fBcurcstcan

repartizez7e gnpurnle de elevi partcpanti la proncet pe prograrmal de actrvtate conform

indicatnlor reprezentantilor Bencficianlu
32.7

sa venfice in cadul complexuui tuistic spatinle de cazatc si de scruirc a mcseI « $3 sCS1ZC7¢

reprezentantin Bene ficamhnm n cazul unor etentuale neconformitati
3.2 8 Sa pregateasca si sa asigurare im conditii optime informatca. Imbatcarca si deharcarca clev1lor
participanti in tabara.

3.29

Sa gesttoneze programarca si repartizarca judicioasa a elevilor pe camcte. programul de masa s

activitati

32.10

sa

3,2.11

sa verificc participantii la tabara prin toate mijloacele de care dispune. prin intermediul

informeze, indrume si monitorizcze voluntarii- coordonatori de grup cu privre la atributle
responsabilitatile ce le revin pe durata transportului clevilor si desfasurari taberei.

s

reprezentantilor Bencficiarului, asigurandu-se ca accstia respecta regulamentul taberei si nu parasesc
locatia. in afara programului stabilit
3.2.12 så colccteze i centralizeze documentele nccesare desfasurarii proiectului si ulterior så le predea
3.2.13 sa isi desfasoare activitateca in conformitate cu pregatirea si instruirea sa. precum si cu instructiunile

primite din partea reprezentantilor Bencficiarului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare
sau imbolnavire atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile

sale in timpul desfasurarii activitatii:
3.2.14 sa comunice imediat conducerii institutici orice situatie despre care are motive intemeiate sa o
considere un pericol pentru securitatea si sanatateca participantilor in tabara/ voluntari-coordonatori de

grup/colaboratorii Beneficiarului;
3.2.15 sa supravegheze prin intermediul voluntarilor-coordonatori de grup. participantii la tabara in
vederea prevenirii accidentarii acestora si a eventualelor pagube provocate de acestia in spatiile de
cazare si masa,

3.2.16 sa aduca la cunostinta Beneficiarului eventualele accidentele suferite de propria persoana sau de
orice alta persoana pe care o are in raspundere/subordine
3.2.17 sa aduca la cunostinta reprezentantilor Beneficianului orice defectiune tehnica observata in locatie
sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire;
3.2.18 sa respecte si sa aplice in mod corespunzator masurile stabilite de catre Beneficiar, in caz de aparitie
a unei stari de pericol grav sau iminent de
accidentare
3.2.19 sa nu detina, pastreze sau sa consume bauturi alcoolice ori substante incriminate de legislatia
romaneasca;

3.2.20 sa respecte interdictiile privind fumatul, conform legii Numarul 15/2016. care vine in completarea
legii Numarul 349/2002, facand referire la prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor
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
3.2.21

sa anunte imediat reprezentantii Beneficiarului in uma oncanui eveniment produs in locatia pusa

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

3.2.23 sa respecte programul comunicat de reprezentantii Beneficiarului;
3.2.24 sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatilor, inclusiv dupa
incetarea activitatii;

3.2.25 in caz de incidente sa anunte in caz operativ organismele abilitate (salvare, politie. pompieri) si
reprezentantii Beneficiarului;

2.26 sa cunoasca si sa respecte procedurile. politicile si regulamentele interne stab1lite de Bencficiar
3.2.27 sa realizeze orice alte activitati solicitate de catre Beneficiar
3.2.28 coordonatorul are sarcina de a realiza o sedinta la finalul ficcarci zile de tabara in carc sc anal1zcaza
evenimentele desfasurate pe parcursul zilei si se stabileste programul si prioritatile pcntru z1ua

umatoare

3.2.29 in cazul nerespectarii regulamentului taberei si/sau a clauzclor contractuale. coordonatorul cste
imputemicit sa ia toate masurile ce se impun, mergand pana la cliberarca d1n functic si evacuarea din
tabara a codonatorului voluntarilor-coordonatori de grup. a voluntarilor-coordonatori de grup sau a

clevilor participanti la tabara:
3.2.30 sa comunice Beneficiarului in scris. la data semnarii prezentului contract. orice angajamentc
existente care pot afecta derularea prezentului contract.
3.2.31

sa obtina acordul Beneficiarului. inainte de a contracta orice alte angajamente. care ar putea fi de

natura sa il puna in imposibilitatca de a se conforma prevederilor prczentuluicontract
3.2.32 sa manifeste pe toata durata taberci un comportament decent si adecvat functiei in cauza. exprimat

prin limbaj corespunzator, vestimentatie adecvata si seriozitate
3.2.33 Sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice
in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor

date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor).
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1 Perioada de valabilitate a contractului este cuprinsa intre data semnarii sale si indeplinirea tuturor

obligatiilor contractuale de catre ambele parti.

V. RASPUNDEREA ONTRACTUALA-PENALITATI
5.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin
contract. atunci Benficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati. 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
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din plata

neefectuata.

5.3 Nerespectarea de ctre påri a obligatilor prevzute în prezentul contract dá dreptul pårii lezate s
considere contractul reziliat de plin drept fär nicio alt formalitate _i far nicioalt procedur judiciar
sau extrajudiciar.
obliga ilor

Prezentul pact comisoriu de grad V i_i produce efectele de la data scadentei

neefectuate.

5.4 În cazul în care. din procesul verbal de receptie a servicilor/documente justificative reiese c

Prestatorul nu _i-a îndeplinit obligaile

contractuale, Beneficiarul isi rezervä dreptul de a aplica o

penalizare asupra sumei.
VI.MODIFICAREA CONTRACTULUI

Modificarea oricrei

6.1.

clauze a contractului se poate face numai prin înelegerea

dintre Pâri.

convenit in scris, prin act adiional.
VII. INCETAREA cONTRACTULUI
7.1.
Prezentul contract înceteaz:

a

prin acordul scris al Prilor

b) la expirarea duratei acestuia, convenit
c)prin denunarea

7.2.

unilateral

de ctre

de Pri

la art. 4.1. din prezentul contract;

oricare dintre Pri,

în condiiile

stabilite la art. 6.2.

Contractul poate înceta din voina BENEFICIARULUI Sau a PRESTATORULUI, Cu obligaia

aferentä de a notifica intenia sa, în scris, celeilalte Päri, cu cel puin

15 zile înainte de data propus pentru

incetarea contractului

VIII. R

PRILOR

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor asumate prin prezentul contract,
atrage rspunderea Pärii în culp. cu excepia cazurilor de exonerare prevzute de lege.
Nerespectarea termenelor _i a condiiilor de prestare a activitäilor încredinate
de cätre
8.2.
BENEFICIAR. atrage räspunderea PRESTATORULUI _i plata de daune interese in favoarea
BENEFICIARULUI, stabilite de ctre instana judectoreasc
competent la valoarea prejudiciului cauzat
8.1.

acestuia din um .

. FORTA MAJOR
Nici una dintre Prile
9.1.
contractante nu rspunde de neexccutarca la termen
sau/_i de executarca in
mod nccorcspunztor
total sau parial
a oricärci
care i revinc în baza
obligaii
prczentului contract, dacá
nccxecutarca sau cNCcutarca
a obligaiei
a
fost
necorespunztoare
cauzatá
de forta majorá. a_a
respective
cum este definit
de lege.
9..2. Partea care invoc forta major este obligat s notificc celeilalte Prti, în termen de 2 zile,
-

-

producerea evenimcntului _i
9.3.

s ia toate msurile posibile în vederca limitrii
consccinclor
în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaz . Prile

Dac

Si hotifice incctarea de plin drept a prezecntului contract fär
interese.
X. LITIGI

10.1.

In caz contrar, Prile

dreptul så-

ca vreuna dintre acestea sá pretindá daunc

Litigule care se vor na_te din prezentul contract sau în legtur

prioritate, pe cale amiabil.

luiau

se vor adresa instanelor

cu acesta vor fi soluionate.

de judecat

cu

competentc. potrivit

dreptului comun.
egal,

Prezentul contract a fost încheiat astzi,
câte unul pentru fiecare Parte contractant.

.O6:06:(0!. în 2 (dou)

exemplare cu valoare

BENEFICIAR,

Prestator,

DIRECTOR

Florin Diaconescu

Momonete Alexandru Stefan PFA
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Avizat,

s
DIRECTOR APJUNGDEDUS
Ruxandra Georgiana Simion

Avizat,
SEF SERviçrÚ TABERE
Adriana Tureac

N
Avizat,

SEF BIROU TABERE INTERNE

Andrei Uzica

Avizat,
CONSILIERJURIDIC
StefaniaMitro

Tntocmit,
CONSILIER TABERE INTERNE

Alexandru-Emilian lancu

C

r
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