CONTRACT

DE PRESTARI SERVICI
NR.. DIN . . . . .

CAPI.PÁRTLE CONTRACTANTE:

1.I Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti- PROEDES. adresa Splaul
Independentei, nr 2. sect 5 Bucuresti, cod fiscal 26597213. cont trezorerie

, deschis la Trezoreria Sectorulur 5, reprezentat legal prin
- Director, denumit in cont1nuare..BENEFICIAR. pe de o parte

1.2

Momonete Alexandru- Stefan, Persoana Fizica Autorizata, cu sediul protestonal in

Bucuresti, Sector 5, Strada TRAGACIULUI, Nr. 2, Cod unic de inregistrare 36901122 dn 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 alta parte. au
convenit s

CAP.

incheie prezentul contract de prestari servici, cu respectarea urm toarelor

clauze

2.0BIECTUL, DURATA I VALOAREA CONTRACTULUI:

PRESTATORUL se obliga sa presteze servicii de coordonare a inscrierilor organizate in
cadrul proiectului "Inscrieri-Tabara Elevilor Activi si Merituosi 2018. de catre Beneficiar. in
zilele de 03.03.2018, 14.04.2018, 2104.2018, 19.05.2018 in confomitate cu obligatile asumate
prin prezentul contract.
2.1.Pentru indeplinirea prezentului contract, Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului pretul
de 2800 brut, respectiv 700 brut/inscriere.
2.2.Plata servicilor prestate stabilite conform art. 2.2. se va efectua prin ordin de plata, dupa
terminarea fiecarei inscrieri in maximum 60 de zile lucrtoare de la data emiterii facturii,

inregistrate de Beneficiar, corect intocmita si insotita de celelalte documente justificative.
2.3.Plata serviciilor prestate se va face dupa data emiterii facturi in baza procesului verbal de
receptie a servici1lor intocmit de catre acesta in prezenta Beneficiarului, insotit de orice
document cu privire la acest contract.

CAP. 3. DREPTURILE I OBLIGAIILE PÅRILOR:
BENEFICIARUL se oblig:

3.1.

Sa receptioneze serviciile prestate prin confirmarea bazei de date rezultate in uma
3.1.1
inscrierilor de catre o persoana desemnata in acest sens, dupa finalizarea fiecarei sedinte
de inscriere

3.1.2

Sa-I remunereze pe prestatorpentru serviciile prestate detaliate la CAP.3, art.3.2

Sa colaboreze cu Prestatorul pentru solutionarea oricaror incidente aparute pe
parcursul derularii contractului

3.1.3

3.1.4

Sa puna la dispozitia Prestatorului informatile pe care acesta le-a solicitat si fara

de care nu-s1 poate desfasura activitatea
Cu exceptia obligatiilor prevazute expres, Beneficiarul este exonerat de orice alta

3.1.5

raspundere in legatura cu prezentul contract.

PRESTATORUL se obligå

3.2.

Sa particpe in zilele de 03 03 2018, 14 04 2018. 2104 2018. 1905 2018. 1ntre
orele 08 00-14.00, in calitate de coordonator inscriere la proiectul "Inscrieri-1ahara
Elevmlor Actvi si Meritosi 2018", desfasurat conform indicatinlor reprezentant1lor
Beneficiarului
Sa inscriIe participantin din 1aberele din Romania in baza de date conform
3.2.2
specificatiilor primite din partea Beneficiarului,
Sa realizeze inscrierea elevilor ce vor participa la taberele organizate de
3.2.3
Beneficiar, cu resursele tehnice proprii (laptopuri), conform indicatiilor reprezentantilor
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Beneficiarului;
3.2.4

3.2.5

Sa instinteze participantii cu privire la activitatea desfasurata in cadnul inscrier1lor.
Sa transmita imediat dupa finalizarea inscrierilor prin e-mail/stick. baza de date cu

participantii inscrisi in tabarele din Romania;
Sa indosarieze si sa transmita catre reprezentantul Beneficiarului documentele
3.2.6
preluate in cadrul inscrierilor de la participantii (acorduri, vouchere. 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

S

execute întocmai _i la timp obligaile

asumate prin semnarea prezentulu

contract, semnând la finalizarea acestora un proces verbal de receptie,

alturi

de

reprezentantul Beneficiarului;
3.2.9

Sa manifeste receptivitate si deschidere fata de punctele de vedere exprimate de

BENEFICIAR;
3.2.10
Sa instinteze 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;
Sa respecte programul comun de lucru stabilit cu BENEFICIARUL;
3.2.12
Sa nu faca acte sau fapte de natura sa prejudicieze executarea cu buna credinta si
3.2.13
intocmai a prezentului contract;
3.2.14

Sa comunice BENEFICIARULUI in seris, 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 il puna in imposibilitatea de a se conforma

prevederilor prezentului contract;
Sa asigure confidentialitatea datelor si rezultatelor legate de servicile prestate.

3.2.16

CAP. 4. DURATA CONTRACTULUI:

Perioada de valabilitate a contractului este cuprinsa intre data semnarii sale si îndeplinirea tuturor
obligatiilor contractuale de ctre

ambele pri

CAP. 5. RASPUNDEREA CONTRACTUALA-PENALITATI
5.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-siexecuta obligatiile asumate
prin contract, atunci Benficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati,
o suma echivalenta cu 0,1% pe z1 din valoarea contractului.

2

52 In cazul in care eneticC1arul nu onoreaza facturnle in termen de () de z1le de la expirarea
perioadei convenite. atunci acesta are obligatia de a plati, ca penal1tatr. o suma echrvalenta cu

0,1% dn plata neelectuata
53 Nerespectarea de cátre påri

a obliganlor

prevázute in prezentul contract dà dreptul pårtur

lezate så considere contractul rez1liat de plin drept fár nicio altà formalitate $1 får nicto alt
procedurà judiciar sau extrajudiciar. Prezentul pact comisoriu de grad IV i_1 produce efecte le

de la data scadentei obligatiilor neefectuate
S4 In cazul in care, din procesul verbal de receptie a serviciilor documente just1ficative reiese c

Prestatorul nu l-a indeplinit obligaile

contractuale, Beneficiarul i_i rezerv

dreptul de a aplica

o penalizare asupra sumei.
CAP. 6. MODIFICAREA CONTRACTULUI:

Modificarea oricrei

6.1

convenit

clauze a contractului se poate face numai prin inelegerea

dintre Prti.

în scris, prin act adiional.

CAP. 7. INCETAREA CONTRACTULUI:
7.1

Prezentul contract înceteaz:
prin acordul scris al Prilor;

a)
b)

la expirarea duratei acestuia, convenit de Pri
la art. 4.1. din prezentul contract,
prin denunarea unilateral de ctre oricare dintre Pri,
în condiiile stabilite la art. 6.2.
Contractul poate înceta din voina BENEFICIARULUI Ssau a PRESTATORULUI, cu
obligaia aferentä de a notifica intenia sa, în scris, celeilalte Päri, cu cel puin l15 zile înainte de
data propus pentru încetarea contractului

CAP.8. R

PRILOR

8.1.
Neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor asumate prin prezentul
contract, atrage rspunderea Pärii in culp, cu excepia cazurilor de exonerare prevzute de lege.
8.2. Nerespectarea temenelor _i a condiiilor de prestare a activitäilor incredinate de cåtre
BENEFICIAR, atrage rspunderea PRESTATORULUI i plata de daune interese în
favoarea BENEFICIARULUI, stabilite de ctre instana judectoreasc
competent la
valoarea prejudiciului cauzat acestuia din urm.

CAP. 9. FORA MAJORÁ:
9.1.

Nici una dintre Prtile

contractante nu rspunde

executarea in mod necorespunztor

- total sau parial

a

de neexecutarea la termen sau/_i de
oricärei obligati

care ii revine în baza

prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei respective
a fost cauzat de fora major, a_a cum este definit de lege.
9.2. Partea care invoc fora major este obligat sä notifice celeilalte Pärti, în termen de 2 zile,
producerea evenimentului _i s ia toate msurile posibile în vederea limitrii consecintelor lui.
9.3. Dac în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaz, Prile
au
dreptul s-_i notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fr
ca vreuna dintre acestea s

pretind daune-interese.

CAP. 10. LITIGI:

cu acesta vOr
Litigule care se vor na_te din prezentul contract sau in legtur
cu prioritate, pe cale amiabil.
in caz contrar, Prtile se vor adresa instanelor
judecat competente, potrivit dreptului comun.

10.1
soluionate,

Prezentul contract a fost încheiat astäzi, ..Q.o5, 20!8.., in 2 (dou )

egal,

tr

de

exemplare cu valoare

câte unul pentru fiecare Parte contractant.

BENEFICIAR,
DIRECTOR
Florin Diaconescu

Prestator,
Momonete Alexandru-Stefan PFAA

EDUCAAT

ALTORLZATA

re LEAMDTS A

Avizat,
DIRECTOR ADJUNCT

Ruxandá Simion

PROEDU/

OMAN

Avizat,
SEF SERVi IU

TABERE

Adrina Tureac

Avzat,

SEF BIROU TABERE INTERNE

Andrei Urziça

Avizat,
CONSILIER JURIDIC

Stefania Mitroi

Antoemit,

CONSILIER TABERE INTERNE

Alexandru-Emilian lancu

343/1 03.Aoll
PROEDUS

CONTROL FINANCTAR
TA

PREVENTCEKNATURA

