
CONTRACT DE PRESTARI SERVICIH 

. .. Nr..2.2.1.h....J.. ... *******

PARTILE

1. Se incheie contractul intre: 

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - adresa ependentei, nr.2. sect 5. Bucuresti, cod fiscal 26597213, cont trezorerie  deschrs la Trezoreria Statului sector 5, reprezentat prin Director 
denumitá in continuare ,Achizitor. pe de-o parte 

2. 6C. HELLO HOLIDAYS. SRL, adresa Bucuresti Sectorul 1, Piata Romana, Nr. 9, Scara E, Etaj 1, Ap. 2. 
am.3, Cod Unic de Inregistrare: 29347254, numår de ordine la Registrul Comertului 
40/13629/16.11.2011, cont trezorerie  deschis la Trezoreria Statului. 

rezentat legal prin - Administrator, denumit in continuare ,,Prestator", pe de 
lt� parte 

fiecare denumit� individual "Partea'" _i/sau colectiv "Pår�ile" 
I DEFINITII 

Art. 2. In prezentul contract, urmatorii termini vor fi interpretati astfel: 
a) Contraci- actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor si un prestator de servicii, in calitate de prestator b) Achizitor si prestator partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract; c) Valoarea contractului - valoarea platita prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integral Si corespunzatoare a tuturor obligatilor asumate prin contract, 

d) Servicii-activitati a caror prestare face obiectul contractului e) Forta majora - reprezinta orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, intervenit dupa semnarea prezentului Contract si care impiedica executarea acestuia, este considerat 
ca lorta majora, contorm legislatiei in vigoare si exonereaza de raspundere, partial sau total, partea care o invoca; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustive, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatilor uneia dintre parti; 

) Zi-zi calendaristica; an- 365 zile 

OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art. 3.1.-) biectul contractului il constituie asigurarea de catre PRESTATOR de servicii hoteliere in statiunea Predeal, Hotel Belvedere, pentru experti, profesionisti si formatori din domeniul educatiel non-tormale, cod CPV SS100000-1 - servicii hoteliere in regim de pensiunea completa cu 5 meseiz (mic dejun- butet suedez, pranz si cina), in conformitate cu oferta PRESTATORULUI Si cu anexeic prezentului contract, servicii necesare in cadrul proiectului,, Stagiu Bucuresti - Capitala Educatel 

e se va derula în perioada 22-25 noiembrie 2018. 

4In runctie de solicitari, de Planul de actiune si bugetul abrobat pe fiecare an al PROEDUS sau in unctie de reglementarile interne ale PROEDUS ori modificari ale unor acte normative, PRO oate majora sau diminua numarul de persoane in aceleasi conditii contractuale si tarie, plat marul erectiv de persoane prezente in locatie, in conformitate cu procesul verbal de recepttca 

erviciilor prestate si a actelor aditionale incheiate. 
rt. 3.2.- Serviciile vor fi prestate in perioada 22-25 noiembrie 208 nu serie x 3 zile (nopti) de cazare cu pensiune completa pentru 47 de persoane, caZAtc giedubletrple si sala de conferinte cu capacitatea necesara pentru destasurarea cu treaga perioada a sejurului. 



Art. 3.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca prerur convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate 

TARIFE-VALOAREA CONTRACTULUI 
Art.4.1. -(1) Tarifele sunt cele cuprinse in Anexa la conlract, cu toate taxele incluse, cazare pensiune completa in zona judetului Brasov statiunea Predeal. 

(2) Valoarea maxima a contractului este de 2»./6u,/0 le, cu TVA inclus, respectiv 182.7 lei/persoana/zi eu TVA inclus. 
Art.4.2. Pretul mentionat la art.4.l. va ti platn pe baza lacturii emise de catre prestator, dupa incheierea seriei si dupa emiterea voucherelor de cazare grupul de persoane efectiv cazate. 

azar C Cu 

DURATA CONTRACTULUI 
Art.5.1. Prezentul contract intrå in vigoare la data semnarii sale �i este valabil pån� cel târziu în data de 31.12.2018, in conditiile prevazute in Anexa 1, data pana la care vor fi indeplinite toate obligatiile contractuale ale partilor. 

DOCUMENTELE CONTRACTULUi 

Art6.1.- Documentele contractului sunt: 
Documentatia de atribuire 
Anexa Nr I la contract 
Oferta tehnica si financiara a Prestatorului. 
Vocherele de cazare; 
Factura 
Acte aditionale pe masura producerii lor; 
Orice document cu privire la acest contract. 

CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI 
Art.7.1. - ()O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: a) De a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor 
persoane implicate in indeplinirea contractului; 
b) De a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale. 
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului. 
Art.1.2. Av�nd în vedere faptul c� anumite date _i informa�ii (inclusiv dar får� a se limita la nume, prenume, CNP, adrese, date de na_tere, date ale firmei etc.) pe care se vor comunica, at�t la momentul incheierii Contractului c�t �i pe parcursul derulårii acestuia, reprezint� date Cu caracter personal (astel cum sunt reglementate de legisla�ia în vigoare, inclusiv dar f�r� a se limita la Legea nr. 671/2001, Legea nr. 506/2004, Regulamentul UE 2016/679 etc., denumite "DCP"), Dvs., at�t in nume propriu cat 

i în calitate de reprezentant legal al societ��ii SC. HELLO HOLIDAYS SRL, autoriza�i s� prelucreze |SI Sa proceseze aceste date, in condi�iile respect�rii normelor incidente. Art.1.3. SC. HELLO HOLIDAYS SRL va avea dreptul sä prelucreze DCP în scopul derulari1 rela�ilor contractuale �i pentru îndeplinirea obliga�iilor _i exercitarea dreprunlor prevazu Lontract. Prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata Contractului se va realiza in conrormitae 
Cu scopul agreat. 
Art.4. Prin semnarea acestui Contract, PROEDUS isi da acordul ca DCP s� fie prelucrate de caue 
CHELLO HOLIDAYS SRL �i s� poat� fi transmise c�tre terte persoane implicate in prezenta procedura, numai in condi�iile respect�rii clauzelor contractuale _i normelor aplicabile. rt. Pe toatd durata Contractului, DCP destinate a face obiectul prelucrärii de cåtre SC. ibd 
HOLIDAYS. SRL vor fi: 
Prucrale cu bun�-credin��, în mod legal, transparent _i în conformitate cu dispoziiile iegalc " 

goare 
COtare n scopuri determinate, explicite _i legitime _i nu vor fi prelucrate ulterior intru onpalo Cu aceste scopuri: prelucrarea ulterioara a datele cu caracter personal in seup cercetare istoric� sau �tin�ific� este nu este permisa, Stocate intr-o form� care s� permit� identificarea persoanelor vizate strict pe d alizarii scopurilor in care datele sunt colectate _i în care vor f+ ulterior prelucrae rt7.6. SC. HELLO HOLIDAYS SRL se obligå sâ adopte m�surile lehnice dificarii. Cvate pentru protejarea DCP iîmpotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierden " 

nod 
statistice, 

necesara 



dezv�luirii sau accesului neautorizat, precum _i impornva oraret ae lorme de prelucrare ilegalá. in acest sens, SC. HELLO HOLIDAYS SRL are acces asteic de Cu participantii in tabara, la procedurile de transport a participantilor, doar personaiu ulorizat arc acces la datcle personale Beneficiarilor �i (ii) va lua masurile de siguranja peniru prograiele software utilizate in 

protejärii DCP. 

ale 

Scopul 

VII OBLIGATIILE PARTILOR 

Art. 8.1. Obligatiile prestatorului sunt: 

Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standaraele si sau pertormantele prezentate in propunerea 

tehnica si financiara. 
Prestatorul se obliga sa puna la dispoZitIa achizitorului voucherele de cazare, in termen de maxim 5 zile 

de la intoarcerea grupului. 
Prestatorul se oblig� ca serviciile prestate sa respecte calitatea prev�zut� in oferta, sa acorde 

beneficiarului pe întreaga durat� a prest�ri servicilor asisten�a tehnic� necesar� pentru func�ionarea 
loca�iei la parametrii calitativi �i cantitativi maximi. 

Prestatorul va raspunde pentru orice eveniment produs in timpul prestarii serviciilor, in legatura directa 

cu obiectul contractului sisau cu bunurile comercializate sau servite si care are drept consecinta 

vatamarea corporaBa, decesul sau pagube materiale suferite de persoanele participante din partea 
achizitorului. 
Prestatorul este direct responsabil pentru respectarea normelor de protectie a muncii si a celor de 

protectie in caz de incendiu de catre personalul propriu, precum si a normelor san itar veterinare. Toate 

sanctiunile aplicate de catre organele competente pentru nerespectarea normelor mentionate mai sus 

vor fi suportate de catre Prestator, Achizitorul find exonerat de orice raspundere in acest sens. 

Prestatorul se obliga asigure servicii de dezinfectie, deratizare, desinsectie inainte de sosirea 
participantilor in locatie; 
Prestatorul declara si are obligatia de a detine autorizarile/icentele/avizele necesare prestarii serviciilor 

ce formeaza obiectul prezentului contract. In situatia in care pe durata de valabilitate a contractului 
intervin situati care determina imposibilitatea de indeplinire a obiectului contractului, inclusiv, dar fara 
a se limita la pierderea/suspendarea dreptului de desfasurare a activitatii are obligativitatea de a informa 
Achizitonul in temen de maximum 48 ore, sub sanctiunea rezilierii si plata daunelor interese pentru 

prejudiciul cauzat. 

Prestatorul are obligativitatea de a asigura prestarea conforma si la parametrii calitativi superiori a 
serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract prin raportare la cerintele formulate in cadrul 
documentatiei de atribuire si la elementele ofertate in cadrul Propunerii financiare. 

Prestatorul este singurul raspunzator de respectarea prevederilor legale si a cerintelor de conformitate 

privind sanatatea publica. 
Prestatorul are obligativitatea de a asigura prepararea hranei exclusiv din produse de calitate, cu 

|respectarea termenelor de valabilitate, care au certificate de calitate si sanitar-veterinare, daca este 
cazul, contorm standarelor, cerintelor si normativelor in vigoare. Prestatorul este singurul raspunzator 

|in situatia produceri unor cvenimente si/sau a constatarii unor neconformitati in prestarea serviciilor 

privind asigurarea hranei, Achizitorul avand dreptul de a solicita obligarea Prestatorului la plata 
daunelor interese pentru prejudiciul cauzat. 

Prestatorul are obligativitatea de a implica in derularea contractului privind prestarea Specince de restaurant personal calificat conform legislatiei in vigoare si sa respecte noCIC 

Sanitare. 
FTestatorul are obligativitatea de a pune la dispozitia Achizitorului spatiile ce formeaza o0c rctuni, in vederea cazarii a unei serii de 3 zile (nopti), pentru un numar de maxim 47 de pers 

Pentru intreaga perioada (22-25 noiembrie 2018), in camere single/duble/triple, do1ate a ndtionat, in conditii optime si egale din punct de vedere al confortului pentru toli partu ecarui participant fiindu-i alocat un spatiu optim pentru lucrurile personale in aue CvIZO, racitor, grup sanitar propriu si asigurarea pensiunii complete cu 3 mesezin aenisl panz si cina), in conditii cantitative, calitative si de diversitate optime pentu e articipantilor. 

noptiera, 

bufet 



15. 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 
abrugare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor) 

Art8.2.-Obligatiile achizitorului: 
Achizitorul se obliga sa receptioneze servicile achizitionate, de catre o persoana desemnata in acest 
sens, dupa finalizarea liecarei seri1. 

Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre prestator in termenul de maxim 30 zile de la 
emiterea facturii de c�tre acesta. 

In situa�ia in care estimatul de participan�i se diminucaz� ca urmare a înscrierii efective a participantilor 
selectai. pår�ile convin asupra reducerii corespunz�toare a electivului de participanti in tab�r�, cu toate 
consecintele care deriv� din respectiva reconfigurare, urmând a se încheia un act adi�ional in acest sens. 
sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanclor 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); 

VERIFICARI 
Art. 9.1. - ACHIZITORUL are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor inscrise in 

prezentul contract, pentru a stabili conformitatea lor cu prevedrile din propunerea tehnica si din caietul 
de sarcini, incheindu-se cu aceasta ocazie o Nota de constatare (proces verbal). 

Art.9.2. -Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
ACHIZITORUL are obligatia de a notifica in scris PRESTATORULUI identitatea reprezentantilor sai 
imputerniciti pentru acest scop. 

MODALITATI SI CONDII DE PLATA 
Art. 10.1.-(1) Se vor plati numai serviciile real prestate si acceptate de beneficiar, documentele in 
baza carora se deconteaza serviciile prestate sunt: 

Factura fiscala 

Centralízator pe serie 

Vochere de cazare; 
Anexa justificativa pentru prestarea de servicii partiale, daca este cazul. 

Art. 10.2. - Facturile fiscale se emit de PRESTATOR pentru fiecare serie, la sfarsitul acesteia, 
corespunzator serviciilor prestate. PRESTATORUL are obligatia de a transmite aceste facturi cel mai 
tarziu pana la finele lunii in care prestarea a fost efectuata, cu exceptia situatiei in care seria se incheie 
in ultimele 5 zile ale lunii, iar PRESTATORUL are obligatia de a transmite ACHIZITORULUI factura 
pana cel tarziu la data de 10 a lunii urmatoare. 

Art. 10.3. - (1) Plata facturilor emise de PRESTATOR se face de catre ACHIZITOR, numai dupa finalizarea seriei, in termen de maxim 60 zile calendaristice de la data inregistrarii acestora la sediul PROEDUS. 
(2) PRESTATORUL va factura serviciile prestate respectand, obligatoriu, prevederile din Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal, cu moditicarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele din Normele de 

aplicare; 
3) Plata facturilor fiscale emise de PRESTATOR se va efectua de catre ACHIZITOR, in contul 

PRESTATORULUI, deschis la trezoreria statului in a carei raza teritoriala isi are sediul sau la care este 
luat in evidenta. 

RASPUNDEREA CONTRACTUALA -PENALITATI 
Art. 10.1- In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile Sumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitatl, Fuma echivalenta cu 0,1% pe zi din valoarea contractului. 
10.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 60 de zile de la expirartd Perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu u, i vo uu 

lata neefectuata. 

103.Nerespectarea de cätre p�r�i a obliga�iilor preväzute în prezentul contract d� dreptul par aTe sa considere contractul reziliat de plin drept f�r� nicio alt� formalitate _i f�r� nicio alta proceuura iciara sau extrajudiciar�. Prezentul pact comisoriu de grad IV î_i produce efectele ae a da caden�ei obliga�ilor neefectuate. 

X ECLAMATI 



Art. 12.1. - In cazul in care beneficiarul servicilor este nemultumit de servicile primite si intocmeste 
sesizare in scris catre prestator, formulate in mod ciarsi CxpliCt, Cu privire la deficientele constatat 
la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicl, prcxtorul are obligatia de a transmite catre 

PROEDUS continutul sesizarii si masurile luate. 

GARANTIA DE BUNA EXECUTIE 

Nu este cazul. 

MODIFICAREA, SUSPENDAREA, INCETAREA cONTRACTULUI 
Art.14.1. Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointa al parilor, cxprimat prin act 

aditional la prezentul contract. 
Art.14.2.- Partile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durata limitata a contractului. 

Art.14.3,- Prezentul contract poate inceta in urimatoarele conditii: 

a) Prin expirarea termenului si realizarea obiectivului contractului; 
b) Prin acordul de vointa al partilor, 

c) Prin lichidarea sau declararea in stare de faliment a PRESTATORULUI; 

d) Prin denuntarea unilaterala a contractului (cu respectarea obligatiilor contractuale ) in urma 
unui preaviz de 30 zile. 

Art. 14.4. Prezentul contract se considera reziliat de drept prin nerespectarea obligatilor asumate 

prin contract, imputabila uneia din parti, dupa notificarea acesteia. Rezilierea se comunica in seris. 
Art. 14.5. Rezilierea totala sau partiala a contractului nu are niciun efect asupra obligatiilor deja 

scadente intre pari. 
Art. 14.6.- In situatia in care ACHIZITORUL, prin organele sale de control sau prin alte mijloace, 
constata indeplinirea detectuoasa sau neindeplinirea odilgaiiior asumare prin prezentul contract si prin 

oferta depusa de ofertant, poate rezilia prezentul contract cu conditia notificarii prealabile a 
PRESTATORULUI, rezilierea operand, la terminarea seriei urmatoare seriei in care s-a facut 

notificarea si cu pierderea garantiei de buna exeoutie. Prevederile prezentului paragraf nu inlatura 
raspunderea parti care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului, pentru obligatiile contractuale 
neindeplinite. 
Art.14.7. - Neindeplinirea obligatilor contractuale din cauza de forta majora, exonereaza de 

raspundere partea contractanta care o invoca. Cazurile de forta majora vor fi aduse la cunostinta 
celeilalte parti in temen de 24 ore de la aparitia lor, transmitandu-se acte doveditoare in termen de 5 
zile. 

AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 
Art. 15.1. - Pretul poate fi ajustat pe perioada derularii contractului. 

FORTA MAJORA 
Art.l6.1.For�a majorå este constatat� de o autoritate competent�. 

Art.l6.2. Forta major� exonereaz� par�ile contractante de îndeplinirea obliga�iilor asumate prin 
prezentul contract, pe toatà perioada in care aceasta actioneaz�. 
Art.l6.3. Indeplinirea contractului va fi suspendat� în perioada de ac�iune a fortei majore, dar t�r�d a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pår�ilor pan� la apari�ia acestea. Art.ló.4. Partea contractant� care invoc� forta major� are obliga�ia de a notifica celeilalte partl, imediat _i in mod complet, producerea acesteia �i sä ia orice m�suri care ii stau la dispozi�ie in vederea 
mitarii consecin�elo. 
Art.l6.5. - Dac� forta major� actioneaz� sau se estimeaz� ca va ac�iona o perioad� mai mare de d lun, 

iecare parte va avea dreptul så notifice celeilalte par�i încetarea de plin drept a prezentului contrac tar� ca vreuna din par�i så poat� pretind� celeilalte daune-interese. 

$OLUTIONAREA LITIGIILOR 
7 Achizitorul �i prestatoul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amaoP ave airecte, oricee nein�elegere sau disput� care se poate ivi între ei în cadrul Sau im iegau ndeplinirea contractului. 

* Dacá, dupå 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul �i prestato reugesc sa rezolve în mod amiabil o divergen�� contractual�, fiecare poate solicita ca up lu�ioneze, de c�tre instantele judecatore_ti din Rom�nia. 

V 

Cu 

s� se 



CLAUZE SPECIALE
Art. 18.1. - (1) Orice comunicare intre pår�i, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sá 
fie transmis� in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cât _i în momentul primirii. (3) Comunic�rile intre pår�i se pot tace �i prin telefon sau e-mail cu conditia confirm�rii in scris a 
primirii comunic�rii. 

Art. 18.2.- Acest contract nu poate fi cesionat. 

Art.18.3. -Orice diterend privind decontarea prestatinlor se va rezolva pana la expirarea perioadei de valabilitate a contractului, cu exceptia eventualelor sume de recuperate de catre PROEDUS de la PRESTATOR. 

Art. 18.3.-Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Partile au înteles sa incheie azi. . .. prezentul contract in dou� exemplare, c�te unul fiecare parte. 

ACHIZITOR, 
PROEDUSS 
DIRECTOR, 

PRESTATOOR, 
SC. HELLO HOLIDAYS. SRL 

Administrator, 
Balaiban Elena Mäd�lina 

PIULU 
Zvetlana lleaná Preotea_a 

Avizat, 
SEF SERVICIU TABERE 

Adrrana Tureac 

Vizat, 
SEF BIROU TABERE 

INTERNATIONALE SI STAGII 
Adrian Leondraliu 

AvIzat, 
SEF SERVICIU JURIDIC, ACHIZITII PUBLICE 

RESURSE UMANE, SECURITATEA MUNCIT 
Veronica Popescu 

Intocn nit 
cONSILIER TABERE 
NTERNATIONALE SI STAGII 
drvan Radulescu 
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ANEXA Nr1 
La Contractul de prestari servicii Nr. 6.. 

Hefioada evenimentului: 22 -25 noiembrie 2018 

umar nopti: 3 (trei) 
tatea de cazare pentru desfasurarea evenimentului: Hotel Belvedere 3* - Predeal 
tictura cazare: camere single/duble/triple pentru 47 de persoane/ serie o sala de conferinta cu capacitatea 

sara pentru desfasurarea cursurilor pe intreaga perioada a sejurului. 

Sttici de masa: pensiune completa. 

sticiile de masa incluse: 

ic dejun bufet suedez 
nz/cina. 

Hpjel Belvedere Predeal 3* este amplasat în sta�iunea Predeal, pe Bulevardu Libertatii, Nr. 102, privelistea 
urda a Muntilor Bucegi, Postavarul si Piatra Mare are la baza un cadru natural privilegiat. Gara Predeal este la 

2.1m de hotel, iar cel mai apropiat Centru primiri urgente se afla in centrul statiunii, la o distanta de 
aptckimativ 2 km fata de hotel. 

Stetura camerelor: camerele sunt single/duble/triple. 

ORRTA TARIFARA: 174 RON/persoana/zi x 3 zile x 47 de participanti x 1 serie = 24 534 lei+ TVA 5% 
lal include: cazare3 nopti in camere single/duble/triple, pensiune completa. 

ACHIZITOR, 
PROEDUS 
DIRECTOR, 

PRESTATOR, 
SC. HELLO HOLIDAYS. SRL 

Administrator, 
Balaiban Elena MádälinaZvetlana lleana Preotéasa 

Avizat, PROsatus
SEF SERVICIU TABERE 

Adriana Tureac, 

Avie, 
SEF BIROU TABERE 
INTERNATIONALE SI STAGI 
Adrian Leondraliu 

|Aviza 
SEF SERVICIU JURIDIg, ACHIZITI PUBLICE 
RESURSE UMANE, SECURITATEA MUNCII 
Veronica Popéscu 

ntocmit, 
fONSILIER TABERE 
INTERNATIONALE SI STAGII 
rian Radulescu 
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