
CONTRACT DE P'RESTARI SERVICIH 

NR242 DIN .G.S..I.. 

I. P�R�ILE CONTRACTANTE 
1.I Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti- PROEDUS. adresa Splaiul Independenter. 
nr. 2. sect 5. Bucuresti. cod fiscal 265972 13, cont trezorcrie   

 reprezentat legal prin  Director . denumit in cont1nuare 
..BENEFICIAR. pe de o parte 

1.2 Gabrian Cristi Valentin, Persoana Fizica Autorizata. cu sediul profesional in Bucuresti. Scctor 
Strada Rodul Pamantului, Nr.2, Bloc P1, Scara C, Etaj 1, Ap.39, Nr.21. Cod unic de inregistrare 36130460 
din data de 26.05.2016. Numar de ordine in Registrul Comertului F40/914/26.05.2016. Cont 

 numit in cele ce urmcaza .Prestatorul".pe de alta parte. au convenit så 

incheie prezentul contract de prcstari scrvicii, cu rcspcctarca urm�toarelor clauze 

II. OBIECTUL, DURATA �I VALOAREA CONTRACTULUI 

2.1. PRESTATORUL se obliga sa prestcze scrvicii de coordonare in cadrul proiectului "Tabara Sportulu 
Scolar Bucurestean", organizat de Bencficiar in perioada 08.06.2018-10.06.2018. in conformitate cu 

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

700 de lei. 

2.3. Plata serviciilor prestate stabilite conform art. 2.2. se va cfectua prin ordin de plata. dupa terminarea 

fiecarei prestatii in maximum 60 de zile lucr�toare de la data emiterii facturii, inregistrate de Beneficiar. 

corect intocmita si insotita de cclelalte documente justificative. 
2.4.Plata serviciilor prestate se va face dupa data emiterii facturii in baza procesului verbal de reccptic a 

serviciilor intocmit de catre acesta in prezenta Beneficiarului, insotit de orice document cu privirc la 

acest contract. 

III. RESPONSABILITATILE SI OBLIGATILE PARTILOR 

3.1 BENEFICIARUL se oblig�: 

3.1.1 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 3.1.2 
Prestatorului; 

Sa-l remunereze pe prestator pentru servicile prestate detaliate la CAP.3, art. 3.2 
Sa colaboreze cu Prestatorul pentru solutionarea oricaror incidente aparute pe parcursul derularii 

3.1.3 
3.1.4 

contractului; 

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: 

3.1.5 

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 Sofia: 

sa coordoncze un grup de aproximativ 30 de participanti, in cadrul locatiei Vila Sofia. 

3.2.1 

3.2.2 
3.2.3 sa intocmeasca listele de autocar, tinand cont de unitatea de invatamant a participantilor si 

capacitatea locatiilor:

3.2.4 sa verifice listele cu elevii participanti in cadrul proiectului .. Tabara Sportului Scolar Bucurestean" 

3.2.5 sa repartizeze grupurile de elevi participanti la proiect pe programul de activitati conform 

indicatiilor reprezentantilor Bencficiarului: 



sa vernfice in cadnul complexului turistic spatiile de cazare si de servire a mesci si sa sCSIZcz¢ 

reprezentantii Beneficiarului in cazul unor eventuale neconformitati 
3.2.Sa pregateasca si sa asigurare n conditii optime informarca. imbarcarca si dcbarcarca cievilor 

participanti in tabara: 

3.2.8 Sa gestionez programarea si repartizarea judicioasa a clevilor pe camere. progranul de masa s 
activitati: 

3.2.9 sa informcze, indrume si monitorizcze voluntarii- coordonatori de grup cu privire la atr1but1ile si 

responsabilitatile ce le revin pe durata transportului clecvilor si desfasurarii taberei 
3.2.10 sa verifice participantii la tabara prin toate mijloaccle de care dispune. prin intermediul 

reprezentantilor Beneficianului, asigurandu-se ca acestia respecta regulamentul taberci si nu parasesc 
locatia. in afara programului stabilit 

3.2.11 så colecteze �i centralizeze documentele necesare desfasurarii proiectului �i ulterior s� le predca 
3.2.12 sa isi desfasoare activitatca in conformitate cu pregatirca si instruirca sa. precum si cu instructiunile 

primite din partea roprezentantilor 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 

3.2.13 sa comunice imediat conducerii institutici orice situatie despre care are motive intemeiate sa o 

considere un pericol pentru securitatea si sanatatca participantilor in tabara/ voluntari-coordonatori de 

grup/colaboratorii Bencficiarului 
5.2.14 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; 

3.2.15 sa aduca la cunostinta Beneficiarului eventualele accidentele suferite de propria persoana sau de 

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

sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire: 
3.2.17 sa respecte si sa aplicc in mod corespunzator masurile stabilite de catre Beneficiar, in caz de aparitie 

a unei stari de pericol grav sau iminent de accidentare: 

3.2.18 sa nu detina. pastreze sau sa consume bauturi alcoolice ori substante incriminate de legislatia 

romaneasca, 
3.2.19 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 produselor 

de tutun, interzicand fumatul in toate spatile libere si utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de 

aprindere a materialelor si a substantelor combustibile si inflamabile: 
3.2.20 sa anunte imediat reprezentantii Beneficiarului in urmma oricarui eveniment produs in locatia pusa 

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

3.2.21 sa indeplineasca la timp sarcinile primite din partea reprezentantilor Beneficianului si sa instiinteze 

in timp util reprezentantii Bencficiarului cu privire la orice eveniment care poate dauna bunei 

desfasurari a programului, sigurantei si securitatii taberei: 

3.2.22 sa respecte programul comunicat de reprezentantii Beneficiarului: 
3.2.23 sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatilor, inclusiv dupa 

incetarea activitatii; 

3.2.24 in caz de incidente sa anunte in caz operativ organismele abilitate (salvare, politie. pompieri) si 

reprezentantii Beneficiarului:

3.2.25 sa cunoasca si sa respecte procedurile, politicile si regulamentele interne stabilite de Beneficiar: 

3.2.26 sa realizeze orice alte activitati solicitate de catre Beneficiar; 



/4 
coordonatoul are sarcina de a realiza o sedinta la finalul fiecarei zile de tabara in carc se anal1zcaza 

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

umatoare 
3.2.28 in cazul nerespectarii regulamentului taberei si/sau a clauzclor contractualc. coordonatorul este 

inmputernicit sa ia toate masurile ce se impun, mergand pana la cliberarca din functie si evacuarca din 
tabara a coordonatonului voluntarilor-coordonatori de grup. a voluntarilor-coordonatori de grup sau a 
clevilor participanti la tabara: 

3.2.29 sa comunice Bencficiarului in scris. la data scmnarii prezentului contract. orice angajamcnte 

existente care pot afccta derularca prezentului contract: 
3.2.30 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 prezcntului contract 
3.2.31 sa manifeste pe toata durata taberei un comportament decent si adecvat functici in cauza. exprimat 

prin limbaj corespunzator, vestimentatie adecvata si seriozitate 
3.2.32 Sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice 

in ceca 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 CONTRACTUALA-PENALITATI 
5.1 In cazul in care. din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin 

contract, atunci Benficiarul arc 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 Bencficianul nu onoreaza facturile in termen de 60 de zile de la expirarea perioade 

convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din plata 

neefectuata. 
5.3 Nerespectarea de c�tre p�rtji a obliga�ilor prev�zute în prezentul contract d� dreptul pär�ii lezate s� 

considere contractul reziliat de plin drept f�r� nicio alt� formalitate _i f�r� nicio alt� procedurä judiciarä 
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 reiese c� 

Prestatorul nu _i-a îndeplinit obliga�iile contractuale, Beneficiarul î_i rezervå dreptul de a aplicao 

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. INCETAREA CONTRACTULUI 

7.1. Prezentul contract înceteaz�: 

a) prin acordul scris al P�r�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 P�r�i, în condi�iile stabilite la art. 6.2. 

7.2. 
Contractul poate înceta din vointa 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 propusä pentru 

încetarea contractului 

VIII. RASPUNDEREA P 
8.1. Ncindeplinirea sau îndeplinirea necorespunz�toare a obliga�iilor asumate prin prezentul contract, 

atrage r�spunderea P�r�ii în culp�, cu exceptia cazurilor de exonerare preväzute de lege. 

8.2. Nerespectarea termenelor _i a condi�iilor de prestare a activit��ilor încredin�ate de ctre 

BENEFICIAR, atrage r�spunderea 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�. 
IX. FORTA MAJORR� 

Nici una dintre Pär�ile contractante nu r�spunde de neexecutarea la termen sau/_i de executarca în 
mod necorespunz�tor total sau par�ial a oric�rei obliga�ii care ii revine în baza prezentului contract, dac� 
9.1. 
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utarea sau excutarea necorcspunz�toare a obliga�ici respectivc a fost cauzat� de forta majorå. Asa 
este definità de lege. 

Partea care invocå forta majorå este obligat� s� notificc celeilalte P�rti. in termen de 2 zike. 2. 
producerea evenimentului _i så 1a toate mäsurile posibile in vederca limit�rii consecintelor lui 

Dac� in termen de 2 zile de la producere, cvenimentul respectiv nu incctcazá. Pär�ile au drcptul sa- 

_i notifice incetarea de plin drept a prezentului contract f�r� ca vrcuna dintre acestca s� pretinda daunc 

interese 
X. LITIGI1 

9.3 

10.1. Litigilc care se vor na_te din prezentul contract sau in leg�tur� cu acesta vor fi solu�ionate. cu 
prioritatc. pe cale amiabil�. In caz contrar, P�r�ile se vor adresa instan�elor de judccat� competentc. potrivit 
dreptului comun. 

Prezentul contract a fost încheiat astäzi, O6: 06. 200.. in 2 (douá) exemplarc cu valoare 
cgal�, câte unul pentru ficcarc Parte contractant�. 

BENEFICIAR, 
DIRECTOR Prestator. 

Florin Diaconescu AAMUN 
ECYE EL, 

ONICIPI L!L Gabrian Cristi Valentin PFA 

Avizat, 
DIRECTORADJUNCFMANA 

RuxandraOforgiana Simion 

M 
Avizat. 
SEF SARYyicIU TABERE 

Adriana Tureac 

Aviz 
SEF BIROU TABERE INTERNE 

Andrei Urzica 

Avizat, 
CONSILIER JURIDIC 

Stefania Mitroi 

Tntoëmit, / 
CONSILJER TABERE INTERNE 

Alexandru-Emilian lancu, 

Jab9/Lek 20 
G 

JRA 
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