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CONTRACT DE PREST ARI SERVICII 
NR .. l~1l. DIN .l~h~>. .. 7.P.ll . 

I. P ARTILE 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 5reprezentat legal prin 
director, , denumit in continuare ,,BENEFICIAR, pe de o parte 

Si 

1.2 Iftemie Flavius Ionut, Persoana Fizica Autorizata, cu Sediul profesional in Sat Sadina, 
Comuna Roata de Jos, Strada Potcoavei, Numarul 38, Judet Giurgiu, Cod unic de inregistrare 
38566407 din data de 06.12.2017, Numar de ordine in Registrul Comertului 
F52/375/05.12.2017, Cont , numit in cele ce urrneaza 
,,Prestatorul", pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de prestari servicii, cu 
respectarea urrnatoarelor clauze: 

II. OBIECTUL, DURATA ~I VALOAREA CONTRACTULUI: 
2.1.PRESTATORUL se obliga sa presteze servicii de coordonare a cursurilor organizate in 

cadrul proiectului "Campania recrutare si forrnare a coordonatorilor de grup voluntari", de 
catre Beneficiar, in data de 16.05.2019, in conforrnitate cu obligatiile asumate prin prezentul 
contract. 

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

2.3.Facturile fiscale se emit de catre prestator la finalul intregii prestatii, in baza documentelor ce 
atesta prestarea serviciilor si in baza procesului verbal de receptie 

2.4.Plata facturilor emise de PRESTA TOR se face de catre PROEDUS, numai dupa finalizarea 
prestarii serviciilor in termen de maxim 120 de zile calendaristice de la data inregistrarii 
acestora la sediul PROEDUS 

2.5.Durata prezentului contract intra in vigoare la data semnarii si inregistrarii sale in evidentele 
Beneficiarului, efectele juridice ale acestuia incetand la data executarii obligatiilor reciproce 
ale partilor. 

III. RESPONSABILITATILE ~I OBLIGATIILE PJ\RTILOR: 
3.1. BENEFICIARUL se obliga: 

3.1.1 Sa receptioneze serviciile prestate prin o persoana desemnata in acest sens, dupa 
finalizarea proiectului. 

3.1 .2 Sa colaboreze cu Prestatorul pentru solutionarea oricaror incidente aparute pe 
parcursul derularii contractului; 

3.1.3 Sa puna la dispozitia Prestatorului inforrnatiile pe care acesta le-a solicitat si fara 
de care nu-si poate desfasura activitatea; 

3.1.4 Sa-1 remunereze pe prestator pentru serviciile prestate detaliate la CAP III art. 3.2; 
3.1.5 Sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecti~ 

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). 
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I 
PREST ATOR UL se obligA: 

3.2. 1 Sa gestioneze e-mail-urile transmise pe e-mail-ul coordonatorproedus/@gmail.com; 

3.2.2 Sa descarce, sa printeze si sa indosarieze in ordine alfabetica C.V-urile celor inscrisi; 

3.2.3 Sa creeze o baza de date cu cei inscrisi in acest program confonn indicatiilor reprezentantilor 

PROEDUS 
3.2.4 Sa evalueze impreuna cu reprezentantii PROEDUS C.V-urile canditatilor; 

3.2.5 Sa transmita catre toti candidatii inscrisi in program a rezultatele evaluarii C.V-ului 

3.2.6 Sa transmita catre candidatii admisi la cursul de pregatire infonnatiile privind ora si locatia de 

desfasurare a cursului si documentatia necesara de inscriere. 
3.2. 7 Sa intocmeasca listele de prezenta pentru ziua de I 6 mai 2019 confonn indicatiilor 

reprezentantilor PROEDUS 
3.2.8 Sa intocmeasca grupele de curs pentru cursul de notiuni introductive de prim ajutor confonn 

indicatiilor reprezentantilor PROEDUS 
3.2.9 Sa intocmeasca listele de prezenta aferente fiecarei grupe de curs de prim ajutor confonn 

indicatiilor reprezentantilor PROEDUS 
3.2. 10 Sa alcatuiasca grupe egale pentru cursul de prim ajutor confonn indicatiilor 

reprezentantilor PROEDUS 
3.2.11 Sa ofere suportul necesar in vederea cremi tematicii si a suportului de curs 

3.2. I 2 Sa of ere suportul necesar in vederea crearii chestionarelor de evaluare 

3.2.13 Sa intocmeasca Fisele de rezervare a perioadelor de Coordonare confonn indicatiilor 

reprezentantilor PROEDUS 
3.2.14 Sa intocmeasca certificatele de participare destinate celor care finalizeaza cursul 

3.2.15 Sa participe in zilele de curs, intre orele 15:00 - 21:30, la Palatul National al Copiilor, in 

calitate de coordonator la proiectul "Campania de recrutare si fonnare a coordonatorilor de 

grup voluntari", desfasurat confonn indicatiilor reprezentantilor PROEDUS; 

3.2. I 6 Sa realizeze prezenta participantilor la intrarea in Palatul National al Copiilor; 

3.2.17 Sa verifice listele de prezenta aferente fiecarei grupe, asigurandu-se ca fiecare participant 

la curs, a ajuns in zona destinata grupei in care a fost repartizat; 

3.2.18 Sa repartizeze grupele de curs in foaierele Palatului National al Copiilor 

3.2. I 9 Sa transmita in timp util a infonnatiilor primite de la reprezentantul Beneficiarului in 

timpul cursului catre ceilalti participanti la curs si sa ii indrume pe acestia catre punctele de 

desfasurare a cursului, confonn programului (zona acces Palatul National al Copiilor, spatiu de 

desfasurare a cursului de prim ajutor - foaiere, spatiu de desfasurare a cursului de evaluare- Sala 

Mare); 
3.2.20 Sa comunice in permanenta cu reprezentantii Crucii Rosii, in timpul desfasurarii 

cursului de prim-ajutor si sa ajute la crearea conditiilor necesare desfasurarii acestuia; 

3.2.21 Sa transmita reprezentantilor PROEDUS eventualele neclaritati aparute in cadrul 

cursului de formare; 
3.2.22 Sa pregateasca necesarul organizarii efective a cursului, raportat la numarul de 

coordonatori de grup voluntari programati pe fiecare zi de curs (liste de prezenta, liste 

de prezenta curs prim ajutor, fise de rezervare a perioadelor de coordonare, acorduri 

privind utilizarea, colectarea, si procesarea datelor personale, acorduri privind utilizarea 

si procesarea imaginilor fotografice, inregistrarilor video si audio, chestionare de 

evaluare, laptopuri, pixuri, coli albe, capsatoare, perforatoare, bibliorafturi, etc.) 

3.2.23 Sa repartizeze in sala de curs fisele de rezervare a perioadelor si chestionarele de 

evaluare si preluarea acestora la sfarsitului cursului; 

3.2.24 Sa repartizeze certificatele de participare dupa finalizarea cursurilor. 

3.2.25 Sa indosarieze in ordine alfabetica si sa transmita catre reprezentantii PROEDUS 

documentele preluate in cadrul cursului de formare de la participanti (chestionare de 

evaluare, fise de rezervare a perioadelor de coordonare, copie buletin, acord prelucrare 

date personale, acord privind prelucarea si procesarea imaginilor fotografice); 
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3.2.26 Sa coreleze/verifice bazele de date cu documentele primite la curs 
3.2.27 Sa corecteze chestionarele de evaluare conform baremului stabilit de reprezentantii 

PROEDUS 
3.2.28 Sa actualizeze baza de date cu punctajul fiecarui participant 
3.2.29 Sa transmita rezultatul chestionarului de evaluare catre fiecare absolvent al cursului 
3.2.30 Sa creeze o baza de date cu optiunile privind statiunea si perioada de coordonare conform 

indicatiilor reprezentantilor PROEDUS 
3.2.31 Sa transmita inforrnatiile privind data, ora, locatia si procedura de inscriere 
3.2.32 Sa se prezinte in locatie cu minimum 30 de minute inainte de inceperea activitatilor, la data si 

locul stabilit pentru eveniment; 
3.2.33 Sa asigure confidentialitatea datelor si rezultatelor legate de serviciile prestate. 

Sa stearga bazele de date din laptopurile personale, in prezenta unui angajat PROEDUS, 
respect.and astfel prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor 
fizice in ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal ~i privind libera 
circulatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA-PENALITATI 
4.1 In cazul in care, din procesul verbal de receptie a serviciilor/documente justificative reiese ca 

Prestatorul nu a reu~it sa-si execute obligatiile asumate prin contract sau le-a executat 

necorespunzator, atunci Benficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca 

penalitati, o suma direct proportionala cu obligatiile neexecutate sau executate 
necorepunzator. 

4.2 In cazul in care Beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 120 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. 

V. MODIFICAREA CONTRACTULUI: 

5.1. Modificarea oricarei clauze a contractului se poate face numai prin intelegerea dintre 
Parti, convenita in scris, prin act aditional. 

VI. iNCET AREA CONTRACTULUI: 

• 6.1. Prezentul contract poate inceta in urrnatoarele conditii: 
a) Prin expirarea termenului si realizarea obiectului contractului; 
b) Prin acordul de vointa al partilor, consemnat printr-un document scris si semnat de ambele 

parti; 
6.2 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante 
judecatoresti, in cazul in care una din parti: 

a) nu isi executa una din obligatiile prevazute la Capitolul III din prezentul contract; 
b) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute in prezentul contract fara acordul 

celeilalte parti; 
c) isi incalca vreuna din obligatiile sale dupa ce a fost avertizat, printr-o notificare scrisa, de 

catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract 
sau in termen de 5 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostiinta ca nu si-a 
executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare din obligatiile ce ii revin. 
6.3 Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente i 
contractante. 
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6.4 Partea care invoca o cauza de incetare a prezentului contract o va aduce la cunostinta 
celeilate parti cu 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa isi produca efectele. 
6.5 Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat 
incetarea contractului. 
6.6 Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestari servicii, in eel 
mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea 
contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 
6. 7 In cazul prevazut la pct. 6.6 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare 
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

VII. FORTA MAJOR.A 
7.1. 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. 
7.2. Partea care invoca forta 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. 
7.3. 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. 

VIII. L TTIGII: 

8.1. Litigiile care se vor n~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. 

IX.CONFLICTUL DE INTERESE 

9.1 Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau stopa orice situatie care ar 
putea compromite executarea obiectiva ~i impartiala a prezentului contract. Conflictele de 
interese pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de 
nationalitate, legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. 
Orice conflict de interese aparut in timpul executarii prezentului contract trebuie notificat In scris 
beneficiarului, in termen 15 zile de la aparitia acestuia. 
9.2. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe 

cea a personalului sau. in cazul in care Prestatorul nu-~i mentine independenta, Beneficiarul, fara 

afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a 
situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept ~i cu efect imediat a 

prezentului contract. 

X. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 

10.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

XI.LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 

11.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
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XII. CLAUZE FINALE 

12.1 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre 
acestea, anterioara sau ulteriora incheierii Jui. 
12.2Modificarea prezentului contract este posibila numai prin act aditional incheiat intre partile 
contractante; 
12.3 In cazul in care partile isi incalca obligatiile prevazute in prezentul contract si una dintre 
parti sufera un prejudiciu, faptul ca aceasta din urma nu isi exercita dreptul de a cere executarea 
intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu echivaleaza cu o renuntare la acest 
drept al sau. 

Prezentul contract a fost incheiat astazi, .. JJ .. ;C?5.-.:?.D.1.l .... , tn 2 (doua) exemplare cu valoare 
egala, cate unul pentru fiecare Parte contractanta. 

BENE FI CIAR, 
DIRECTOR 
Zvetlana Ileana Preoteasa 

) 
Avizat, 
DIRECTOR AD UNCT 

Avizat, 
SEF BIROU TABERE 
INERNATIONALE SI STAGII 
Adrian Leondraliu 

~ 
Intocmit, 
CONSILIER TABERE 
INTERNATIONALE SI STAGII p.T IONI\LE 

Adrian Radulescu <:.ouC $t S,o 
'-ve,"-~ pROEDU S 11,... 
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Prestator, 

Iftemi 
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