G.CE0'
CONTRACT

DE PREST

ÄRI SERVICIU

L. PARTILE CONTRACTANTE:

.Centrul

de

Proiecte

Educationale
si
5.

n.

Sportive

Bucuresti,

deschis

cod

la Trezoreria

- Director. denmumit in continuare

Bucuresti
iscal

PROEDUs, adresa Splaiui

26597213,

Sectorulu

S,

pe dc

parte

..Beneficiar,

o

Cont

reprezentat lcgal

trezorerie

prin

1.2

Totovina Florina-Cristina
Jilava, Comuna Jilava, Strada Persoana Fizica Autorizata, cu sediul profesional in Sat
Vasile Roaita, Nr. 363, CAM
1, Judet Ilfov, Cod unic de
inregistrare 35605730 din data de
08.02.2016, Numar de ordine in
ului
din data de

F25/68/08.02.2016
ce umeaza

cele

Servicii, cu

..Prestatorul",

parte,
respectarea urmåtoarelor clauze:

1.OBIECTUL,
2..

08.02.2016, Cont

pe de alta

au

numit

con

contraCt

de

in

prestar

DURATA I VALOAREA
CONTRACTULUI

Prestatorul

se

obliga

sa

presteze servicii de organizare si coordonare
a activitatilor
ce se vor
culturaldesfasura in exieriorul
cadrui proiectului
(Costinesti),
Complexului
Alex
"Tabara
Regal-Vila
Elevilor
Activi si
perioada 16 iunie 09 septembrie 2018, in
de Beneticiar in
Merituosî",organizat
cu
conformitate
2.2 Pentru indeplinirea prezentului contract,
obligatiile asumate prin prezentul contract.
Beneficiarul se
pretul de 7800, respectiv 1400
obliga sa plateasca Prestatorului
lei prestaie de tabara de 7
de 4 nopti.
artistice, sportive

si

recreative

in

-

nopti,

2.3.

Plata

respectiv

800

serviciilor prestate stabilite confom

lei/prestatie

de tabara

art. 2.2. se va
terminarea fiecarei prestatii in
efectua
maximum 60 de zile lucråtoare de la data prin ordin de plata, dupa
Beneficiar, corect intocmita si insotita de
emiterii facturii,
inregistrate
celelalte documente
2.4.
Plata serviciilor
justificative.
se
va
prestate
face
data
dupa
emiterii facturii in
a

de

receptie serviciilor intocmit
privire la acest contract.

de catre acesta in

IL.

RESPONSABILITATILE

3.1.

BENEFICIARUL se obliga:

3.1.1Sa
3.1.2 Sa

asigure

in

Sa-

de

procesului verbal

de

orice document

de
cu

OBLIGATiILE PARTILOR

receptioneze servicile prestate printr-o persoana

regim
activitatii Prestatorului;

3.1.3

SI

baza

prezenta Beneficiarului, insotit

gratuitate

cazare

si

5

desemnata

mese pe

z

in

acest sens;

pe toata

perioada desfasurari

remunereze pe

prestator pentru serviciile prestate delaliate la CAP.3, art.
3.2;
colaboreze cu Prestatorul pentru solutionarea
oricaror incidente
derularii contractului
aparnute pe parcursul
3.1.5
Sa puna la
dispozitia Prestatorului informatiile pe care acesta le-a
Si poate destasura
solicitat si fara de care nuactivitatea;
3.1.4

3.2.

Sa

PRESTATORUL

3.1.1

se

obliga:

sa

presteze servicii de
recreative exteriorul locatieiorganizare
in
,

Activi si

si

coordonare

a

activitatilor cultural-artistice,
sportive
cadrul

perioada 01.08-09.09.2018, in

Merituosi, confom Anexei

l:

proiectului

si

Tabara Elevilor

.

se

asigure
in

organizate

de

respectarea si aplicarea

. l . S a se asigure de

regulamentelor

privire la jocurile si concutsu
sa le comunice voluntarilor
de
coordonatori
grup
transmiterea informatiilor catre voluntarii
- coordonatori
de grup Cu privinc

cadrul taberei si

cu

activitatile

cultural-artistice, sportive si recreative organizate in exteriorul
Taberei Elevilor Activi si Merituosi;

locatiei,

in

caur

elevii participanti la activitatile cultural-artistice, sportive si recreative
ocurile special amenajate in exteriorul locatie Complexului Regal-Vila Alex
3.1.5
sa
inscrierea elevilor la activitatile cultural-artistice, sportive si recreative

..4sa insoteasca

c

realizeze

se vor desfasura in afara locatiei Complexului Regal-Vila Alex;
.1.0

Sa anunte in timp util participantii inscrisi la jocuri cu privire la ora de desfasurare a acestora,

3.1.7 så realizeze un tabel centralizator prin care sa se notezeactivitatea voluntarilor coordonal
in exteriorul locatiei Complexului
ae grup participani la activiti cultural-artistice, sportive etc.,
Regal-Vila Alex.

s
transmit reprezentantului Beneficiarului listele privind notarea
5.1.8de grup,
confom criteriilor transmise se reprezentantul Beneficiaruu.

3.1.9

coordonatorilor

voluntari

sa participe la toate sedintele organizate de reprezentantii Beneliciarulur;

3.1.10 sa raspunda

de realizarea activitatilor in conditii care

sa

asigure

evitarea accidentelor si

a

imbolnavirilor,
3.1.11 in caz de incidente sa anunte in caz operativ organismele abilitate (salvare, politie, pompieri)
si reprezentantii Beneficiarului;
3.1.12

sa

isi desfasoare activitatea in conformitate

instructiunile

pericol

din

primite

de accidentare

sau

partea reprezentantilor
imbolnavire atat

cu

pregatirea

si instruirea sa, precum

Benef+ciarului, astfel

propria

incat

sa

nu

persoana, cat si alte persoane

Cu

si

expuna

la

pot

ti

care

afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul desfasurarii activitatii;

3.1.13 sa comunice imediat conducerii institutiei orice situatie despre
considere un pericol pentru securitatea si sanatatea participantilor

care are

motive intemeiate
in

tabara/

sa o

voluntari-

coordonatori de grup/colaboratorii Beneficiarului;
3.1.14

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

de orice alta persoana pe care o are in raspundere/subordine;
3.1.15 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;
3.1.16 sa nu detina, pastreze sau sa consume bauturi alcoolice ori substante incriminate de legislatia
romaneasca,
s.1.17 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 spatiile libere si utilizarea focului
deschis in locuri cu pericol de apindere a materialelor si a substantelor combustibile si
inflamabile;

3.1.18 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 securitati taberei;
3.1.19 sa respecte programul comunicat de reprezentantii Beneficiarului;

3.1.20 sa instinteze in timp util coordonatorul cu privire la orice eveniment care poate dauna
sigurantei si securitatii taberei.
3.1.21

sa pastreze confidentialitatea informmatilor la care are acces in cadrul activitatilor, inclusiv

dupa incetarea activitatii;
sa comunice Beneficiarului in
scris, la data semnarii prezentului contract, orice angajamente
existente care pot afecta derularea prezentului contract;
3.123 sa obtina acordul Beneficiarului, inainte de a contracta orice alte
care
3.1.22

de natura

sa

il puna in

imposibilitatea de a

se

conforma

ar putea
angajamente,
prevederilor prezentului contract;

fi

.1.24

sa

realizeze orice alte activitati solicitate de
catre Beneficiar,

care se suoscru

prezentului contract;
..5

001ce

manifeste pe toata durata taberei un
comportament decent si adecvat Tuncuei cauz
exprimat prin limbaj corespunzator, vestimentatie adecvata si
seriozitate
3..26 sa
respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice
e a ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
dat
sa

Si de

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul

privind protectia datelor).

General

IV. DURATA CONTRACTULUI
4.. Perioada de valabilitate a contractului este cuprinsa intre data semnarii sale si indepinirea tuturon

obligaiilor contractuale de ctre ambele pri.
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 deduce
echivalenta cu 0,1% pe zi din valoarea contractului.

din

Suma

S.2 In cazul

in care

Beneficiarul

perioadei convenite, atunci
0, 1% din plata neefectuata.
S.3 Nerespectarea de ctre pri

nu onoreaza

acesta

are

pretul contractului,

ca

penalitati, o

facturile in termen de 30 de zile de la
expirarea
de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta

obligatia

cu

a obligaiilor preväzute

în prezentul contract d dreptul pårii lezate
fr
nicio alt formalitate i fr
nicio alt procedurd
Judiciard sau extrajudiciard. Prezentul pact comisoriu de grad IV i_i produce efectele de
la data

considere contractul reziliat de plin

s

scadentei obligailor

neefectuate.

5.4 In cazul în care, din

Prestatorul

nu

_i-a

drept

procesul

verbal de

receptie

a

îndeplinit obligaile contractuale,

penalizare asupra sumei.

VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI
6.1.
Modificarea oricrei clauze a contractului
convenit în scris, prin act adiional.

se

serviciilor/documente
Benef+ciarul is_i rezerv

justificative
dreptul

p0ate face numai prin înelegerea

de

reiese c
a

aplica

dintre

o

Pri,

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1.

Prezentul contract înceteaz:

a)

7.2.

prin acordul scris al Pärilor;
la
b)
expirarea duratei acestuia, convenit de Pri la art. 4.1. din prezentul
contract;
c)prin denunarea unilateral de ctre oricare dintre Päri, în condiiile stabilite
la

Contractul poate înceta

obligaia

din

voina

aferent de a notifica intenia
propusa pentru încetarea contractului

VIL. R
8.1.

scris, celeilalte Påri,

art. 7.2.

sau

cu

cel

a

PRESTATORULUI,
15

puin

cu

zile înainte de data

P

Neindeplinirea

sau

contract, atrage rspunderea

8.2.

sa, în

BENEFICIARULUI

Nerespectarea

îndeplinirea necorespunztoare
în

Pårfii

termenelor i

a

obligaiilor

culpà, cu excepia cazunlor de

asumate

exonerare

prin

prezentul

preväzute de lege.
încredinate de ctre

condiiilor
prestare a activitilor
BENEFICIAR, atrage rspunderea PRESTATORULUI
_i plata de daune interese în favoarea
BENEFICIARULUL, stabilite de ctre instanta
judectoreasc competent la valoarea prejudiciului
cauzat acestuia din urm.
a

de

IN. FORTA MAJOR
9.1.

NiCi

executarea

dintre

una

in

mod

Prile

contractante

necorespunzåtor

total

prezentuui contracl, dacâ neexecutarea

fost cauzat
9.2.

de

fora majorà,

Partea care nvoc

a_a

cum

sau

este

forta majord

ráspunde de necxecutarca
lermet
partial a oricárei obligaii carc I reve

nu

sau

executarea

delinitá

e

la

de

necorespunzåtoare

a

obligatici

lege.

n

baza

resp

de 2 zile
notilice celeilate
ar, c
in
limitrin
vederea
posibile
consecinfeior Tu
a c a m termen de 2 zile de la producere, cvenimentul respectiv nu inceteaza, Pártile au dreptu

producerea evenimentului i

s-

s

este

obligat

så

ia toate màsurile

nonnCe ncetarea de plin drept a prezentului contract fará ca vreuna dintre acestea så pretunda

daune-interese.
X. LITIGI
Liigiie care se vor na_te din prezentul contract sau in legáturá cu acesta vor Ii solufionatc,

10.1
Cu

prioritate,

pe

cale

amiabil .

In

caz

dreptulut comun.
potrivit
Competente,
Prezentul
contract a fost încheiat

egala, cate

unul

pentru

contrar,

Pärtile

se

vor

adresa

instan elor

de

judecata

astázi, . 6 . . . . . . , in 2 (douá) exemplare cu valoare

fiecare P'arte contractantä.

BENEFICIAR,
DIRECTOR

Florin Diaconescu

Prestator,
Totovina Florina-Cristina PFA

ROED
ANIE

Avizat,

DIRECTOR AJAUNCT
Ruxandra

Giegana Simion

Avizat,
SEF SERVICIU TABERRE

Adrikna, Tureac,

Histt
AYizat,
SEF BIROU TABERE INTERNE

Andrei Urzic

C4
Avizat,

cONSILIER JURIDIC

Stefania Mjteroi
Intcmin
cONSILIER TABERE INTERNE
Alexandru Vasile

2 G

ANEXA I
la

Contracj de prestari servici,
nr.

.data....

Artl. PRESTATORUL se obliga sa participe in calitate de organizator si coordonator al activitatilor
a s t i c e . sportive si recreative ce se vor desfasura in exteriorul locatiei Complex K
Alex, in cadrul proiectului Talbara Elevilor Activi si Merituosi", dupa cum urmea/a

.01.08-08.08.2018

2.08 08-15.08.2018
3. 15.08-22.08.2018

4.22.08-29.08.2018
5. 29.08-05.09.2018
6. 05.09-09.09.2018

Art2. PRESTATORUL se obliga sa participe in calitate de organizator si coordonator i e

Cuural-artistice, sportive si recreative ce se vor desfasura in exteriorul locatiei Complex Regal- Hole
Alex, n cadrul proiectului , Tabara Elevilor Activi si Merituosi", dupa uinatorul program, conrorm
perioadelor in Artl.

2.

Marti: lesiri desfasurate in cadrul teraselor din statiune
Miercuri: lesiri desfasurate in cadrul teraselor din statiune
Joi: Club Ring

4.

Vine1: Lampioane

Sambata: Pare de Distractie
6.

Duminica: Concursurile de lotbal, volei, limbo, sfoara destasurate pe plaja si Club Ring

Luni: lesiri desfasurare in cadrul teraselor din statiune

BENEFICIAR,
DIRECTOR
Florin Diaconescu

Prestator
Totovina Florina-Cristina PFA
Avizat,

DIRECTOR ADAENCT OEous
Ruxarylra Gcopapa SimionANIA

A VT2at,

SEF SERVICIU TABERE

SEF BIROU TABERE INTERNE

Andrei UrzicCA
Avizat,

CONSILAER JURIDIC
Stefania Mitrof

mtocmik

CONSILIER TABERE INTERNE
Alexandru Vasile

