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CONTRACT DE PREST ARI SERVICII 
NR. ?.~ ?.9 DIN .1.6. ,.1.(,/J!.ff 

CAP 1. P A.RTILE CONTRACT ANTE: 
1.1 Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti- PROEDUS, adresa Splaiul 
Independentei, nr. 2, sect 5. Bucuresti, cod fiscal 26597213, cont trezorerie 

 deschis la Trezoreria Sectorului 5, reprezentat legal prin 
 - Director, denumit in continuare ,,BENEFICIAR, pe de o parte 

Si 

1.2 Banica Costin-Mihai, Persoana Fizica Autorizata, cu Sediul profesional in Bucuresti, Sector 
5, Strada Vicina, Nr.2, camera 1, Bloc 29, Seara 2, Etaj 3, Ap.74, Cod unic de inregistrare 
38722646 din data de 19.01.2017, Numar de ordine in Registrul Comertului F40/113/19.01.2018, 
Cont  numit in cele ce urmeaza ,,Prestatorul", pe de alta parte, au 
convenit sa incheie prezentul contract de prestari servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze: 

CAP. 2. OBIECTUL, DURATA ~I VALOAREA CONTRACTULUI: 

2.1.PRESTATORUL se obliga sa presteze servicii de coordonare a inscrierilor organizate in 
cadrul proiectului "Excursii de Weekend ", de catre Beneficiar, in data de 17.11.2018 interval 
08:00 - 16:00, la Palatul National al Copiilor, in conformitate cu obligatiile asumate prin 
prezentul contract. 

2.2.Pentru indeplinirea prezentului contract, Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului pretul 
de 1800 de lei, 

2.3.Plata serviciilor prestate stabilite conform art. 2.2. se va efectua prin ordin de plata, dupa 
terminarea fiecarei inscrieri 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. 

CAP. 3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PA.RTILOR: 

3.1. BENEFICIARUL se obliga: 

3 .1.1 Sa receptioneze serviciile prestate prin confirmarea bazei de date rezultate in urma 
inscrierilor de catre o persoana desernnata in acest sens, dupa finalizarea fiecarei sedinte 
de inscriere; 

3.1.2 Sa-1 remunereze pe prestator pentru serviciile prestate detaliate la CAP.3 , art. 3.2; 
3 .1.3 Sa colaboreze cu Prestatorul pentru solutionarea oricaror incidente aparute pe 

parcursul derularii contractului; 
3 .1.4 Sa puna la dispozitia Prestatorului informatiile pe care acesta le-a solicitat si fara 

de care nu-si poate desfasura activitatea; 
3.1.5 Cu exceptia obligatiilor prevazute expres, Beneficiarul este exonerat de orice alta 

raspundere in legatura cu prezentul contract. 
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3.2. PRESTATORUL se obliga: 

3.2.1 Sa participe in ziua de 17.11.2018 intre orele 08 :00-16:00, in calitate de 
coordonator la inscrierile din cadrul proiectului "Excursii de Weekend", desfasurate 
conform indicatiilor reprezentantilor Beneficiarului; 

3.2.2 Sa inscrie participantii la taberele din cadrul proiectului Excursii de Weekend, 
precum si stocarea !or in baza de date conform specificatiilor primite din partea 
Beneficiarului; 

3.2.3 Sa realizeze inscrierea elevilor ce vor participa la taberele organizate de 
Beneficiar, cu resursele tehnice proprii (laptopuri), conform indicatiilor reprezentantilor 
Beneficiarului; 

3.2.4 Sa instiinteze participantii cu privire la data, ora si locul de desfasurare a 
inscrierilor; 

3.2.5 Sa transmita imediat dupa finalizarea inscrierilor prin e-mail/stick, baza de date cu 
participantii inscrisi in tabara; 

3.2.6 Sa indosarieze si sa transmita catre reprezentantul Beneficiarului documentele 
preluate in cadrul inscrierilor de la participanti (acorduri , copii ale actelor de identitate si 
alte documente pe parcursul producerii lor); 

3.2.7 Sa se prezinte in locatie cu minimum 30 de minute inainte de inceperea activitatilor, 
la data si locul stabilit pentru eveniment; 

3.2.8 Sa execute intocmai ~i la timp obligatiile asumate prin semnarea prezentului 
contract, semnand la finalizarea acestora un proces verbal de receptie, aliituri de 
reprezentantul Beneficiarul ui; 

3.2.9 Sa manifeste receptivitate si deschidere fata de punctele de vedere exprimate de 
BENEFICIAR; 

3.2.1 O Sa instiinteze BENEFICIARUL cu privire la indisponibilitatea sa, din cauza de 
forta majora, in maximum doua ore de la producerea acesteia; 

3 .2.11 Sa se abtina de la orice conflict si sa se adreseze direct conducerii 
BENEFICIARULUI pentru rezolvarea oricarei probleme conflictuale; 

3.2.12 Sa respecte programul comun de lucru stabilit cu BENEFICIARUL; 
3 .2. 13 Sa nu faca acte sau fapte de natura sa prejudicieze executarea cu buna credinta si 

intocmai a prezentului contract; 
3.2.14 Sa comunice BENEFICIARULUI in scris, la data semnarii prezentului contract, 

orice angajamente existente care pot afecta derularea prezentului contract; 
3.2.15 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 .2.16 Sa asigure confidentialitatea datelor si rezultatelor legate de serviciile prestate. 
3 .2.17 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). 

CAP. 4. DURATA CONTRACTULUI: 
Perioada de valabilitate a contractului este cuprinsa intre data semnarii sale si indeplinirea tuturor 

obligatiilor contractuale de catre ambele parti. 
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CAP. 5. RASPUNDEREA CONTRACTUALA-PENALITATI 
5.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate 

prin contract, atunci Beneficiarul 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 pfu1ii 
lezate sa considere contractul reziliat de plin drept fara nicio alta formalitate ~i fara nicio alta 
procedurajudiciara 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. 

CAP. 6. MODIFICAREA CONTRACTULUI: 
6.1. Modificarea oricarei clauze a contractului se poate face numai prin intelegerea dintre Parti, 
convenita in scris, prin act aditional. 

I ~ CAP. 7. 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 Parfi, in conditiile stabilite la art. 6.2. 
7.2. Contractul poate inceta din vointa BENEFICIARULUI sau a PRESTATORULUI, cu 
obligafia aferenta de a notifica intentia sa, in scris, celeilalte Parfi, cu eel pufin 15 zile inainte de 
data propusa pentru incetarea contractului 

CAP. 8. RASPUNDEREA PARTILOR 

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 PRESTATORULUI ~i plata de daune interese in 
favoarea BENEFICIARULUI, stabilite de catre instantajudecatoreasca competenta la 

1, • ) valoarea prejudiciului cauzat acestuia din urma. 

CAP. 9. FORTA 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 foqa 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 :fara ca vreuna dintre acestea sa 
pretinda daune-interese. 
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CAP. 10. 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. 
Prezentul contract a fost incheiat astazi, .. . d{ .. 1.( .~ !.( in 2 ( doua) exemplare cu valoare 
egala, cate unul pentru fiecare Parte contractanta. 

BENEFICIAR, 
DIRECT ~:P/r. ·, ' Prestator, 
Zvetlana ~fu.a,, 

,\:·:·\::. 
Banica Costin-Mihai PFA 

;:~.(> 

' SEF BIROU T ABERE INTERNE 
Andrei Urzica 

J; 
Avizat, 
SEF SERVICIU JURIDIC, 
ACHIZITII PUBLirE URSE UMANE, 
SECURIT ~;;a MU I 
Popescu V 7 f{f 
Intocmit, 
CONSILIER T ABERE INTERNE 
Alexandro Emilian lancu \'.>RoEDUS 
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