CONTRACT DE PREST ARI SERVICII
DIN

NR,f/t8.f

.k.?..:.S:!:t:.?.<:.tS

I. PA.RTILE CONTRACTANTE:
1.1 Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti- PROEDUS, adresa Splaiul

Independentei,

nr.

2,

sect

5.

Bucuresti,

cod

fiscal

26597213,

cont

trezorerie

Director, denumit in continuare ,,Beneficiar", pe de o parte
Si
1.2 Necsulescu Daniel- Constantin Persoana Fizica Autorizata, cu Sediul profesional in
Bucuresti, Sector 6, Aleea Callatis, Nr.14, Bloc A 11, Seara 1, Etaj l, Ap.4, Cod unic de
inregistrare 39333973 din data de l 1.05.2018, Numar de ordine in Registrul Comertului
F40/973/l 1.05.2018, Cont
numit in cele ce urmeaza
,,Prestatorul", pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de prestari servicii, cu
respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL, DURATA ~I VALOAREA CONTRACTULUI
2.1.PRESTATORUL se obliga sa presteze servicii de coordonare m cadrul proiectului
" Tabara pentru elevii de gimnaziu si liceu din Municipiul Chisinau pe Litoralul
Romanesc al Marii Negre ", organizat de Beneficiar in perioada 26 iulie - 30 august 2018,

in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
2.2.Pentru indeplinirea prezentului contract, Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului
pretul de 2800 lei, respectiv 1400 lei/ prestatie.
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 lucratoare 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 obliga:

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-I remunereze pe prestator pentru serviciile 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 informatiile pe care acesta le-a solicitat si fara de
care nu-si poate desfasura activitatea;

3.2 PRESTATORUL se obliga:
3 .2.1 Sa presteze servicii de coordonare in cadrul statiunii Costinesti, locatia Complex
Regal - Hotel Corsa, in perioada 26.07-09.08.2018, in cadrul proiectului "Tabara pentru
elevii de gimnaziu si liceu din Municipiul Chisinau pe Litoralul Romanesc al Marii
Negre", conform Anexei 1;
3.2.2 Sa verifice complexul turistic, spatiile de cazare si de servire a mesei in locatia
Complex Regal- Hotel Corsa.
3.2.3 Sa constate eventualale neconformitati gasite in urma verificarii spatiului de cazare ~i
de servire a mesei ~i sa ia masuri de remediere a acestora, in cazul in care acest lucru este
posibil sau sa le comunice reprezentantilor Beneficiarului;
3.2.4 Sa se asigure permanent ca livrarea serviciilor de masa se face Ia parametrii
corespunzatori, iar in cazul in care constata neconformitati sa ia masuri de remediere a
acestora, in cazul in care acest lucru este posibil sau sa le comunice reprezentantilor
Beneficiarului;
3.2.5 Sa participe la receptionarea serviciilor de cazare ~i masa prin consemnarea in
procesul-verbal de receptie, din locatia Complex Regal- Hotel Corsa.
3 .2.6 Sa gestioneze programarea si repartizarea judicioasa a elevilor pe camera in functie de
baza de date transmisa de reprezentantii/colaboratorii Beneficiarului inainte de sosirea
participantilor la tabara;
3.2.7 Sa se asigure de respectarea ~i aplicarea regulamentului taberei ~i sa-1 comunice
voluntarilor coordonatori de grup;
3.2.8 Sa coordoneze implementarea programului taberei si anume, al activitatilor culturalartistice, sportive si recreative, programului de masa si programul de plaja/ de drumetii;
3.2.9 Sa transmita reprezentantului Beneficiarului, dupa fiecare serie, Iistele de cazare,
semnate ~i datate;
3.2.1 0 Sa coordoneze ~i sa noteze coordonatorii voluntari, aflati in locatia Complex RegalHotel Corsa.
3.2.11 Sa transmita reprezentantului Beneficiarului Iistele/ centralizarile privind notarea
coordonatorilor voluntari de grup, conform criteriilor transmise de Beneficiar;
3.2.12 Sa participe Ia toate sedintele organizate de reprezentantii Beneficiarului;
3.2.13 Sa verifice participantii la tabara, prin toate mijloacele de care dispune ~1 pnn
intermediul reprezentantilor Beneficiarului, asigurandu-se ca acestia respecta
regulamentul taberei si nu parasesc locatia, in afara programului stabilit;
3 .2.14 Sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea reprezentantilor Beneficiarului, 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;
3.2.15 Sa comunice imediat conducerii institutiei orice situatie despre care are motive
intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea participantilor in
tabara/ voluntari-coordonatori de grup/colaboratorii Beneficiarului;
3.2. I 6 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;
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3.2.17 Sa aduca la cunostinta Beneficiarului eventualele accidentele suferite de propria
persoana sau de orice alta persoana pe care o are in raspundere/subordine;
3.2.18 Sa aduca la cunostinta reprezentantilor Beneficiarului orice defectiune tehnica
observata in locatie sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau
imbolnavire;
3.2.19 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;
3.2.20 Sa nu detina, pastreze sau sa consume bauturi alcoolice ori substante incriminate de
legislatia romaneasca;
3.2.21 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;
3.2.22 Sa anunte imediat reprezentantii Beneficiarului in urma oricarui eveniment produs in
locatia pusa la dispozitie de catre acesta, care ar putea conduce la accidente.
3.2.23 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;
3.2.24 Sa respecte programul comunicat de reprezentantii Beneficiarului;
3.2.25 Sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatilor,
inclusiv dupa incetarea activitatii;
3.2.26 in caz de incidente, sa anunte in caz operativ organismele abilitate (salvare, politie,
pompieri) si reprezentantii Beneficiarului;
3.2.27 Sa cunoasca si sa respecte procedurile, politicile si regulamentele inteme stabilite de
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Beneficiar;
3.2.28 Sa realizeze orice alte activitati solicitate de catre Beneficiar, care se subscriu
obiectului prezentului contract;
3.2.29 Sa realizeze o sedinta la finalul fiecarei zile de tabara in care se analizeaza
evenimentele desfasurate pe parcursul zilei si se stabileste programul si prioritatile pentru
ziua urmatoare;
3.2.30 in cazul nerespectarii regulamentului taberei si/sau a clauzelor contractuale,
coordonatorul este imputemicit sa ia toate masurile ce se impun, mergand pana la
eliberarea din functie si evacuarea din tabara a coordonatorului voluntarilor-coordonatori
de grup, a voluntarilor-coordonatori de grup sau a elevilor participanti la tabara, cu
1nstiiniarea prelabila a reprezentantilor Beneficiarului
3.2.31 Sa comunice Beneficiarului in scris, la data semnarii prezentului contract, orice
angajamente existente care pot afecta derularea prezentului contract;
3.2.32 Sa obtina acordul Beneficiarului, inainte de a contracta orice alte angajamente, care ar
putea fi de natura sa ii puna in imposibilitatea de a se conforma prevederilor prezentului
contract;
3.2.33 Sa manifeste pe toata durata taberei un comportament decent si adecvat functiei in
cauza, exprimat prin limbaj corespunzator, vestimentatie adecvata si seriozitate;

3.2.34 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 CONTRACTUALA-PENALIT ATI
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 catre pfu1i a obligatiilor prevazute in prezentul contract da dreptul partii
lezate sa considere contractul reziliat de plin drept f'ara nicio alta formalitate ~i fiira nicio
alta procedura judiciara sau extrajudiciara. Prezentul pact comisoriu de grad IV i~i
produce efectele de la data scadentei obligatiilor neefectuate.
5.4 in cazul in care, din procesul verbal de receptie a serviciilor/documente justificative reiese
ca Prestatorul nu ~i-a indeplinit obligatiile contractuale, Beneficiarul i~i rezerva dreptul de
a aplica o penalizare asupra sumei.

VI.MODIFICAREA CONTRACTULUI
6.1.

Modificarea oricarei clauze a contractului se poate face numai prin inteiegerea dintre

Parti, convenita in scris, prin act aditional.
VII. INCETAREA CONTRACTULUI
7 .1.

Prezentul contract inceteaza:
a) prin acordul scris al Partilor;
b) la expirarea duratei acestuia, convenita de Parti la art. 4.1 . din prezentul contract;
c) prin denuntarea unilaterala de catre oricare dintre Parti, in conditiile stabilite la art.
7.2.
7.2.
Contractul poate inceta din vointa BENEFICIARULUI sau a PRESTATORULUI,
cu obligatia aferenta de a notifica intentia sa, in scris, celeilalte Parti, cu eel putin 15 zile
inainte de data propusa pentru incetarea contractului

VIII. RA.SPUNDEREA PA.RTILOR
8.1.
Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin
prezentul contract, atrage raspunderea Partii in culpa, cu exceptia cazurilor de exonerare
prevazute de lege.
8.2.
Nerespectarea termenelor ~i a conditiilor de prestare a activitatilor incredintate de catre
BENEFICIAR, atrage raspunderea PREST ATORULUI ~i plata de daune interese in
favoarea BENEFICIARULUI, stabilite de catre instanta judecatoreasca competenta la
valoarea prejudiciului cauzat acestuia din urma.

IX. FORT A MAJORA.

9.1.
Nici una dintre Partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/~i de
executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in

baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei
respective a fost cauzata de forta majora, a~a cum este definita de lege.
9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte Parti, in termen de 2
zile, producerea evenimentului ~i sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii
consecintelor Jui.
9.3. Daca in termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, Partile au
dreptul sa-~i notifice incetarea de plin drept a prezentului contract rara ca vreuna dintre
acestea sa pretinda daune-interese.

X. LITIGII
10.1.
Litigiile care se vor na~te din prezentul contract sau in legatura cu acesta vor fi
solutionate, cu prioritate, pe cale amiabila. In caz contrar, Partile se vor adresa instantelor de
judecata competente, potrivit dreptului comun.
,,..
,
"i
Prezentul contract a fost incheiat astazi, .2.Ci.:fl.t:: .~.~-~{I... .., in 2 (doua) exemplare cu
valoare egala, ciite unul pentru fiecare Parte contractanta.

BENEFICIAR,
DIRECTOR
Florin Diaconescu

Neesules'W
Avizat,

. t

SEF BIROU TABERE INTERNATIONALE SI ST AGII
Adrian Leondraliu

Pr~ RIDIC
Intocmit,

CONSILIER TABERE INTERN ATI ON ALE SI ST AGII
Adrian Radulescu

Prestator,
Constantin

ANEXAl
la
Contract de prestari servicii
nr. 2 J .f ki.Jdata.2 ~ .~ t.;f,© (
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Artl. PRESTATORUL se obliga sa participe in calitate de coordonator locatie in cadrul locatiei
Complex Regal- Hotel Corsa in cadrul proiectului ,,Tabara pentru elevii de gimnaziu si liceu din
Municipiul Chisinau pe Litoralul Romanesc al Marii Negre", dupa cum urmeaza:

1.26.07-02.08.2018
2.02.08-09.08.2018

C

BENEFICIAR,
DIRECTOR
Florin Diaconescu

Avizat,

OU TABERE INTERN ATIO NALE SI ST AGII
~u

Avizat,

lntocmit,

CONSILIER TABERE INTERNATIONALE SI STAGII
Adrian Radulescu

Presta tor,
Necsulescu Dau.iel- Con antin PF A

