CONTRACT

DE PRESTARI

SERVICII

NRG2. DIN .A.RA.?al&

L. P

CONTRACTANTE:

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti- PROEDUS, adresa Splau

hdependentei,

nr.

2,

5.

seet

Bucuresti.

cod

fiscal

26597213,

cont
reorcre
reprezentat legal
prin

deschis la Trezoreria Sectorului 5.
- Director

.denumit in

continuare .Beneliciar.

nache C. Ana-Maria Persoanä Fizic

Autorizat,

pe dc

o

parte

cu Sediul profesional in Bucure_ti.

Sectorul 4, Strada Straja, Nr. 12, Camera 1, Bloc 52. Scara 1, Etaj 7, Ap. 46, Cod unic ae

nregistrare 35261750 din data de 24.11.2015, Numr

de ordine în Registrul Comertului

a0/4118/24.11.2015. Cont

numit in cele ce umeza

Frestatorulpede
alta parte,
respectarea urmåtoarelor clauze:

au

IL. OBIECTUL, DURATA I

convenit sä incheie

prezentul

contract de

prestari

servicii,

cu

VALOAREA CONTRACTULUI

2.1.PRESTATORUL Se obliga sa presteze servicii de coordonare de grup in cadrul proiectului
"Excursií destinate elevilor bucuresteni - sefi de promotie din liceele bucurestene, elevi ce

au obtinut media 10 la examenul de bacalaureat si evaluarea nationala, diriginti", organizat
de Beneficiar in perioada 8 septembrie - 16 septembrie 2018, in conformitate cu obligatiile

asumate 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 conform art. 2.2. se va efectua prin ordin de plata, dupa
terminarea fiecarei prestatii in maximum 60 de zile lucrätoare 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 acesla in prezenta Beneficiarului, insotit de orice

document cu privire la acest contract.

II. RESPONSABILITATILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
3.1 BENEFICIARUL se oblig:
3.1.1 Sareceptionezeserviciile 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 pareursul
derularii contractului;

puna la dispozitia Prestatorului informatiile pe care acesta le-a solicitat si laa

nu-si poate

3.2

desfasura activitatea;

PRESTATORUL obliga:
se

presteze servicii de coordonare de grup in cadrul in cadrul proiectului "Excursi
usnate clevilor bucuresteni
hcala

10

perioada

la

8

examenul

septembrie

Responsabilitäilor".

3.2.2

de

bacalaureat

16

-

sefi de promotie din liceele bucurestene, clevi ce au obinu
si

evaluarca

septembrie 2018,

nationala.

diriginti".

in conformitate

cu

atasata la prezentul contract.

in

..Fi_a de

perioada

"

Asumare

a

Sã coordoneze grupul de copii. constituit prin .Fisa de Asumare a Responsabiltajior

ata_atà la prezentul contract;

.

Sa

reprezentan ilor

activitaii;

3.2.4

S

din

partea
de respectarea i
transmiterea informatiilor, primite
Beneficiarului, câtre participan ii
excursiei. pe toata durata desta_urárl

asigure

se

cunoasc

_i

s

respecte atribuiile

activitajii sale, in

revin,

fiind

direct

ráspunzalor pentru

corectá a
grupului de copii aflai in grija sa. prin desfá_urarea
desemnat s
conformitate cu instruciunile
primitc de c tre coordonatorul

_i psihic

integritatea fizic

ce-i

monitorizeze activitile

a

din cadrul locaiei;

_i instructiunile primite

din

la pericol de accidentare
nu expun
partea reprezentantului Beneficiarului, astfel încât s
fi afectate de aciunile
imboln vire,
atât propria persoan, cât _i alte persoane care pot

sau

S

3.2.5

i_i dest_oare

activitatea în conformitate

omisiunile sale în timpul desfäurärii

cu

indicaile

activiti

i organizarea activitilor
judicios
rspunda
excursiei, astfel încât s asigure evitarea accidentelor i a îmbolnvirilor

3.2.6

3.2.7

Sa

S

locaiei,
s n tatea

de realizarea

in mod

comunice imediat,
orice situaie

dest_urate

despre

participan ilor

in excursie;

m surile stabilite de c tre
Så respecte _i s aplice in mod corespunztor
iminent de accidentare;
de apariie a unei situaii de pericol grav sau

S participe la toate _edintele organizate de reprezentanii

3.2.10 S

locaiei,
grij;
3.2.11 S

locaiei,

aduc

la cunotin

orice

la cuno_tin

defeciune

propria persoan

sau

Beneficiarului;
activitile

de orice alt

coordonatorului desemnat s

tehnic

sau

alt

situaie

imbolnvire

care

persoan

monitorizeze

constituie

un

grupul de elevi aflai

pe perioada excursiei;

în grij

pe

activitile

pericol

asigure informarca participanilor la excursie, aflai in grija
respecte"Fisa de activitate a coordonatorului de grup", întocmit i
reprezentanii Beneficiarului in prima zi de desf_urare a excursiei;

3.2.12 S

3.2.13 Sä însoteasc

Beneticiar, în

coordonatorului desemnat så monitorizeze

accidentele suferite de

aduc

in cadrul

participanilor:
din cadrul
coordonatorului desemnat s monitorizeze activitile
o
considere un pericol pentru securitatea _i
care are motive s

3.2.8

3.2.9

sau

sa,

din
care

o

caz

cadrul
are

din cadrul

de accidentare

cu

privire

pusa la

sa, la toate actiuniile dest urate

in

la

dispoziie

sau

_i

så

de

de Beneficiar

abilit

3.2.14 Sa respecte intocmai programul de supraveghere al participantilor la excursic
Comunicat

de coordonatorul

desemnat s

timpul zilei i pe timpul noptii:
3.2.15 S supravegheze panicipanii

monitorizeze activitä ile

din cadrul loca

Cventualelor pagube provocate de ace tia

in spa ile

de cazare si masa

catre Beneliciar,

de
aplice in mod corespunzator masurile stabilite
unei stari de pericol grav sau iminent de
si sa

respecle
de aparitic a
.L.l/ Sa nu detina,

stor:

laexeursie. in vederea preveniriiaccdentinu

n

a

accidentare:

pastreze sau sa consume bauturi alcoolice ori substante incrimina

legislatia romaneasca

vinc

15/2016, care

conform legii Numarul
respecte interdictiile privind fumatul,
erectelor
si combaterea
facand referire la prevenirea
completareca legii Nunmarul 349/2002,
libere si utilizarea
interzieand fumatul in toate spatiile
consumului produselor de tutun,
combustibile
si a substantelor
a materialelor
de
aprindere
locuri
cu
deschis
in
pericol
locului

..18

Sa

si intlamabile:
3.2.19

Sa

pastreze

confidentialitatea

informatiilor

la

inclusiv dupa incetarea activitati;
3.2.20 Sa

si

cunoasca

sa

respecte procedurile.

are

care

acces

stabilite de
si regulamentele interne

politicile

Beneficiar:
3.2.21

solicitate de catre Beneficiar.,
Sa realizeze orice alte activitati

prezentului contract
3.2.22

Sa

comunice

in

Beneficiarului

scris,

semnarii

la

activitatilor,

in cadrul

care se

subscriu

prezentului

obiectului

contract,

contract;
pot afecta derularea prezentului
de a contracta orice alte angajamente,
3.2.23 Sa obtina acordul Beneficiarului, inainte

angajamente existente

care

putea fi de

il puna in

natura

contract

sa

3.2.24 Sa manifeste pe

imposibilitatea de

toata durala excursiei un

se

a

conforma

ornce

care ar

prevederilor prezentului

comportament decent

si

adecvat functiei in

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

3.2.25 Sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce priveste prelucrarca datelor eu 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
tuturor

obligatiilor

a contractului este
cuprinsa intre data semnarii sale si
contractuale de catre ambele parti.

indeplinirea

v. RASPUNDEREA CONTRACTUALA-PENALITATI
5.1 In cazul in care. din vina sa
asumate pin contract, atunci

exclusiva.

prestatorul

nu

reuseste sa-si executa

obligatiile
Benficiarul are dreptul de a deduce din
ca
contractului,
pretul
o
suma
penalitati,
echivalenta cu 0.1% pe zi din valoarea
contractului.
5.2 In cazul in care
Beneficianul nu onoreaza facturile in
termen de 60 de zile de la
perioadei convenite, atunei acesta
0,1% din plata neefectuata.

are

obligatia de a plati,
3

ca

penalitati,

expirarea

o

suma

echivalenta cu

pcetarea

lezate så

de ctre
pri a obligaiilor prevázute in prezentul
considere contractul reziliat
de plin drept 1àrà niciO ana

procedura

electele de

judiciarà
la data

sau

extrajudiciarå.

scadentei obligaiilor

caul in care, din

*n

Prezentul pact

comisonu

contract
de

i partii

da

ad
grad IV

i_i produCe

neefectuatc.

procesul verbal de receptie a serviciilor
documente
aorul nu _i-a indeplinit obligaiile contractuale. Beneficiarul
i_1 Jus
rezerva dentul
de
aplica o penalizare asupra sumei.

de

a

VI.MODIFICAREA cONTRACTULUI
Modificarea

Pårti. convenit

oricrei
în scris.

clauze a contractului se poate face numai prin intelegerca au

prin

act

adiional.

VII. iNCETAREA cONTRACTULUI
7.1.

Prezentul contract inceteaza:

a) prin acordul seris al Pärilor
D)

la

la art.
expirarea duratei acestuia, convenit de Päri
denun area unilateral de ctre oricare dintre Pri.

C)prin

Contractul
aferenta

Obligaa
data propusa

a

inceta din

cu

a

art. 7.2.

PRESTATORULUI,

cel

puin

15 zile

cu

înainte de

P
Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunz toare

contract.

in

atrage råspunderea Parii

lege.
8.2.

sau

contract,

stabilite la

pentru incetarea contractului

VIll. R
8.1.

in condiiile

vointa BENEFICIARULUI
notifica intenia sa, în scris, celeilalte Prti,

poate
de

4. 1. din prezentul

_i

termenelor

Nerespectarea

BENEFICIAR, atrage r spunderea
BENEFICIARULUI,

prejudiciului

stabilite

culpå,

cu

a obliga iilor

asumate prin prezentul

cazurilor de exonerare

exceptia

prevazute

de

încredinate de c tre
condi ilor de prestare a activitilor
PRESTATORULUI i plata de daune intercse in favoarea

a

de

ctre

instanta

judec toreasc

competent

la

valoarea

cauzat acestuia din urm .

Ix. FORTA MAJOR
9.1.

Nici una dintre Pärile

contractante nu rspunde

executarea iîn mod necorespunzator - 1otal sau partial a

prezentului contract, dac
a

fost cauzatà de

9.2.

forta

de neexecutarea la termen sau/_i de
oricrei

obliga ii

neexecutarea sau executarea necorespunztoare

major,forta major
cum
a_a

Partea care invoc

zile. producerea evenimentului i

este

delinit

de

este obligat

så ia toate m surile

care i i revine în baza

a obligaiei

respective

lege.

så notifice celeilalte Pärti, în termen de 2
posibile in vederea limit rii

consecin elor

9.3. Daca în termen de 2 zile de la producere. evenimentul respectiv nu înceteazä, Pärile au
dreptul sá-si notitice încetarca de plin drept a prezentului contract färá ca vreuna dintre acestea
sa pretinda daune-interese.

x. LITIGII
L i g i l e care se vor na_te din prezentul contract sau in legâtura Cu
solutionate, cu prioritate, pe cale amiabilà. În caz econtrar, Pár ile

judecat competente. potrivit dreptului comun

7oi...

0f. . 0 . .
.0
fost incheiat astzi, . .30
Cnu
valoare egal, câte unul pentru fiecare Parte contractant.
contract

se vor adresd inst

a

in 22 (douá)
(douá) excmplare

exc

BENEFICIAR,
DIRECTOR
Florin Diaconescu

Prestator
Enache

ROED

Avizat,
OA
DIRECTOR APJUNCT
Ruxandra Geargiana Simion

Avizat,
SEF SERVIEU TABERE

Adrana ureac

Aviza
SEF

BIROU

TABERE

INTERNATIONALE

SI STAGII

Adrian Legndraliu

TrsDUS

Avizat,
CONSILIER JURIDIC

Fl,HGIN

PREVEH

Stefata Mipoi
LDtac*

CONSILIER TABERE INTERNATIONALE SI STAGII
Adrian Radulescu

ATJRA

C.

Ana-Maria PFA

cu

