
CONTRACT DE PRESTARI SERVICIl 
NR0 DIN ..d.col 

I. PÅR�ILE CONTRACTANTE:

.Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti- PROEDUS, adresa Splaiul ndependentei, nr. 2, 5. Bucuresti, cod fiscal 26597213, cont rezoreric deschis la Trezoreria Sectorului 5, reprezentat legal prin 
- Director, denumit in continuare .Bencficiar". pe de o parre 

S 

1.2 Momonete Alexandru- Stefan, Persoana Fizica Autorizata, cu sediul profesional in 
Bucuresti, Sector 5, Strada TRAGACIULUI, Nr.2, Cod unic de inregistrare 36901122 din data de 10.01.2017, Numar de ordine in Registrul Comertului F40/24/10.01.2017, Cont 

 numit in cele ce urmeaza ,Prestatorul", pe de ala parte, au 
convenit så încheie prezentul contract de prestari servicii, cu respectarea urm�toarelor clauze: 

II. OBIECTUL, DURATA �I VALOAREA CONTRACTULUI 

2.1.PRESTATORUL se obliga sa presteze servicii de coordonare de grup in cadrul proiectului"Excursii destinate elevilor bucuresteni sefi de promotie din liceele bucurestene. elevi ce 
au obtinut media 10 la examenul de bacalaureat si evaluarea nationala, diriginti". organizatde Beneficiar in perioada 8 septembrie 16 septembrie 2018, in conformitate cu obligatiileasumate prin prezentul contract.

2.2.Pentru indeplinirea prezentului contract, Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului
pretul total de 2000 lei. 

2.3.Plata serviciilor prestate stabilite contform art. 2.2. se va electua 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 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. 

IIl.RESPONSABILITATILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 
3.1 BENEFICIARUL se oblig�: 
3.1.1 Sa receptioneze serviciile prestate prin o persoana desemnata in acest sens; 3.1.2 Sa asigure in regim de gratuitate cazare, tansport, intrarea la obiectivele turistice si 2 mese pe zi pe toata perioada desfasurarii activitatii Prestatorului;3.1.3 Sa-l 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 parcursulderularii contractului;



3..5Sa puna la dispozitia Prestatorului informatiile pe care acesta le-a soe 
nu-si poate desfasura activitatea; 

3.2 PRESTATORUL se obliga: 
apresteR servicii de coordonare de grup in cadrul in cadrul proiectului xcurS 

aestunate elevilor bucuresteni sefi de promotie din liceele bucurestene. clevi ce au oD 

medna 10 la examenul de bacalaurcat si evaluarea nationala, diriginti. in pTa 

perioada 8 septembrie 16 septembrie 2018, in conformitate cu F1_a de Asuna 

Responsabilit�ilor", atasata la prezentul contract. 

..Sa coordoneze grupul de copii, constituit prin ..Fi_a de Asumare a Responsabilna

ata_at� la prezentul contract; 

.2.5Sa se asigure de respectarea _i transmiterea informatiilor, primite din partca 

Teprezentan�ilor Beneticiarului, c�tre participan�ii excursiei. pe toata durata deslayura 

activit��i; 
5.2.4 S� cunoasc� _i s� respecte atribu�iile ce-i revin. fiind direct ráspunzátor pentru 

integritatea f+zic� �i psihic� a grupului de copii afla�i în grija sa. prin destä_urarea corectà a 

activita�ii sale, in conformitate cu instructiunile primite de câtre c0ordonatorul desemnat sa 

monitorizeze activit��ile din cadrul loca�iei: 

3.2.5 Sa i_i dest�soare activitatea in confomitate cu indica�iile �i instructiunile primite din 

partea reprezentantului Beneficiarului, astfel încât s� nu expun� la pericol de accidentare sau 

imboln�vire, atät propria persoanâ. cât _i alte persoane care pot ti afectate de actiunile sau 

omisiunile sale în timpul desf�_ur�rii activitä�ii:

3.2.6 Sä r�spundä in mod judicios de realizarea �i organizarea activit�jilor destä_urate în cadrul 

excursiei, astfel incât s� asigure evitarea accidentelor �i a îmboln�virilor participan�ilor; 

3.2.7 Så comunice imediat, coordonatorului desemnat s� monitorizeze activitä�ile din cadrul 

loca�iei. orice situa�ie despre care are motive så o considere un pericol pentru securitatea �i 

s�nátatea participan�ilor in excursie; 

3.2.8 S� respecte �i s� aplice in mod corespunz�tor m�surile slabilite de c�tre Bencficiar, în caz 

de apari�ie a unei situa�ii de pericol grav sau iminent de accidentare:

3.2.9 Sa purticipe la toate �edin�ele organizate de reprezentan�ii Beneficiarului; 

3.2.10 S� aduc� la cuno_tin�� coordonatorului desemnal s� monitorizeze activit��ile din cadrul 

loca�iei, accidentele suferite de propria persoan sau de orice alt� persoan� pe care o are în 

grija: 
3.2.11 Sa aduc� la cuno_tinta cordonatorului desemnat så monitorizeze activita�ile din eadrul 

loca�iei, orice defectiune tehnic� sau altä situa�ie care constituie un pericol de accidentare sau 

imboln�vire:

3.2.12 Sã asigure informarea participan�ilor la excursie, afla�i în grija sa, cu privire la �i s� 

respecte "Fisa de activitate a coordonatorului de grup", intocmit� _i pusa la dispozi�ie de 
reprezentan�ii Beneficiarului în prima zi de desfä_urare a excursiei:

3.2.13 Sa insoycase� grupul de elevi alatji in grijä sa. la toate actiuniile desfa_urate de Beneficiar

pe perioada excursiei;



3.2.14 S� respecte întocmai programul de supraveghere al participan�ilor la excursic bilit _l 

comunicat de coordonatorul desemnat så monitorizeze activit��ile din cadrul locafiel. pc 

timpul zilei �i pe timpul noptii: 
.2.15 S supravegheze participan�i la excursie. in vederea prevenirii accident�rii acestora 

eventualelor pagube provocate de ace_tia in spa�ile de cazare �i masa: 

5.2.16 Sa respecte si sa aplice in mod corespunzator masurile stabilite de catre Beneiciar, n 

de aparitie a unei stari de pericol grav sau iminent de accidentare: 

caz 

.L.1 Sa nu detina, pastreze sau sa consume bauturi alcoolice ori substante incriminate dc 

legislatia romancasca; 

3.2.18 Så respecte interdictiile privind fumatul. conform legii Numarul 15/2016, care vine in 

completarea legii Numarul 349/2002. facand referire la prevenirea si combaterea electelor 

consumului produselor de tutun, interzicand fumatul in toate spatiile libere si utilizarea 

tocului deschis in locuri cu pericol de aprindere a materialelor si a substantelor
combustibile

si inflamabile:

3.2.19 Sa pastreze 
confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul actiVItatilor,

inclusiv dupa incetarea activitatii; 

3.2.20 Sa cunoasca si sa respecte procedurile, politicile si regulamentele
interne stabilite de 

Beneticiar 
3.2.21 Sa realizeze orice alte activitati solicitate de catre Beneficiar, care se subscriu obiectului 

prezentului contract 

3.2.22 Sa comunice Beneficiarului in scris, la data semnarii prezentuluI contract, orice 

angajamente existente care pot afecta derularea prezentului contract; 

3.2.23 Sa obtina acordul Beneficiarului, inainte de a contracta orice alte angajamente, care ar 

putea fi de natura sa il puna in imposibilitatea de a se conforma prevederilor prezentului 

contract 
3.2.24 Sa manifeste pe toata durata excursiei un comportament decent si adecvat functiei in 

cauza, exprimat prin limbaj corespunzator, vestimentatie adecvata si seriozitate:

3.2.25 Sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor 

tizice 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 obligatile

asumate prin contract. atunci Benficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului,
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 c�tre pärti a obliga�ilor preväzute în prezentul contract dä dreptul pårti 
lezate så considere contractul reziliat de plin drept f�r� nicio alt� formalitate �i fär� nicio ala 

procedur� judiciar� sau extrajudiciar�. Prezentul pact comisoriu de grad IV i_i produce 

efectele de la data scaden�ei obliga�iilor necfectuate. 
5.4 In cazul in care, din procesul verbal de receptie a serviciilor/documente justificative reiese ca 

Prestatorul nu _i-a îndeplinit obliga�iile contractuale, Beneficiarul i_i rezervá dreptul de a 

aplica o penalizare asupra sumei. 

VI.MODIFICAREA CONTRACTULU 

6.. Modificarea oric�rei clauze a contractului se poale face numai prin infelegerca dintre 

Pärti, convenit� in scris, prin act adi�ional. 

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

7.1. Prezentul contract înceteazá: 

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 denunjarea unilateral� de câtre oricare dintre P�r�i, în condi�ile stabilite la art. 7.2. 

7.2. Contractul poate inceta din voin�a 
BENEFICIARULUI sau a 

PRESTATORULUI, cu 

obliga�ia aferent� de a notifica inten�ia sa, in scris, celeilalte Pär�i, cu cel pu�in 15 zile înainte de 

dala propuså pentru încetarea contractului 

VII. RASPUNDEREA P 

8.1. Neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunz�toare a obliga�iilor asumate prin prezentul 

contract, atrage raspunderea Par�ii in culpa, cu excep�ia cazurilor de exonerare prev�zute de 

lege. 
8.2. Nerespectarea 

termenelor �i a condi�ilor de prestare a activit��ilor incredin�ate de c�tre 

BENEFICIAR, atrage råspunderea 
PRESTATORULUI _i plata de daune interese în favoarea 

BENEFICIARULUI, stabilite de càtre instan�a judec�toreascà competent� la valoarea 

prejudiciului
cauzat acestuia din urm�. 

IX. FORTA MAJOR� 

9.1. Nici una dintre Pär�ile contractante nu r�spunde de neexecutarea la termen sau/_i de 

executarea in mod necorespunzåtor 
- total sau par�ial a oricàrei obliga�ii care îi revine în baza 

prezentului contract, dacà neexecutarca sau executarea necorespunzatoare a obliga�iei respective 

a fost cauzatà de for�a major�, a_a cum este definit� de lege. 

9.2. Partea care invoc� forta majord este obligat� så notifice celeilalte P�r�i, în termen de 2 

zile, producerea evenimentului �i så ia toate m�surile posibile in vederea limit�rii consecin�elor 

lui. 
9.3. Dac� in termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaz�, Pär�ile au 

dreptul s�-�i notilice incetarea de plin drept a prezentului contract f�r� ca vreuna dintre acestea 

så pretind� daune-interese. 



X. LITIGII 

10.1. Litgile care se vor na_te din prezentul contract sau în leg�tur� cu acesta vor fi 
solu�ionate, cu prioritate, pe cale amiabil�. In caz contrar, Pär�ile se vor adresa instan�elor de 

judecat� competente, potrivit dreptului comun. 

Prezentul contract a fost incheiat ast�zi, .á0.9.0.., in 2 (douâ) exemplare cu 

valoare egal�, câte unul pentru fiecare Parte contractant�. 

BENEFICIAR, 
DIRECTOR 

Florin Diaconescu CIPL 
Prestator, 

Momonete Alexandru-Stefan PFA 

Avizat, 
DIRECTOR ADJUNCT 
Ruxandfi Geokskiha Simion 

Avizat, 
SEF SERVICIE TABERE 

Adriana Tyreac 

Avizat 

SEF BIROU TABERE 
INTERNATIONALE SI STAGII 

Adrian Leondraliu 

Avizat,* 
CONSILIER JURIDIC 

Stelynia to 

Antec** 
CONSILIER TABERE INTERNATIONALE SI STAGII 

Adrian R�dulescu 

PROEDUS 

cONTROL SIANCIA 

PREVENsEMAURA 
AIA 

409 200 
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