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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

  /   

I. PARTILE CONTRACTANTE  

1.1. S.C. NACHMITTAGSSCHULE O.M SRL, cu sediul in Brasov, str. Calea Feldioarei nr. 31,                  
CUI 35981743, Nr. Reg. Com. J08/915/2016, reprezentată de către domnul Ionel Marin Damsa 

în calitate de PRESTATOR ,  

și 

1.2. Părinții / reprezentantul legal al copilului 

 

DL/Dna          , cu domiciliul 
in   , str      nr.  , Bl. , SC , Ap. ,  
identificat cu   nr.   , eliberat de    , la data de              
avand CNP             

telefon      e-mail        . 

 

Pentru 

 

        identificat cu CNP     

elev în clasa    la unitatea de învățământ       

în calitate de BENEFICIAR 

 

au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii.  
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II. OBIECTUL CONTRACTULUI  

2.1. Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de servicii educationale si de ingrijire copii in 
cadrul programului „Sommerschule 2019”.  

2.2 In cadrul programului „Sommerschule 2019” se poate opta pentru participarea la unu sau 
mai multe segmente ale programului:  

24.06 – 28.06.2019     …………………………….     

29.07 – 02.08.2019      ……………………………. 

26.08 – 30.08.2019      …………………………….     

III. TERMENUL CONTRACTULUI  

3.1. Contractul se incheie pe durata desfasurarii segmentelor selectate  din program.  

IV. MODALITATEA DE PLATA  

Plata se face prin OP conform conditilor indicate pe factura. 

Pretul serviciilor este de 650 RON / participant /segment 

V. OBLIGATIILE PARTILOR 

5.1. Prestatorul de servicii se obliga sa:  

Furnizeze serviciile educationale in intervalul orar 8:00 – 16:00 aferent zilelor de program. 

Masa de pranz este inclusa in pretul serviciilor.  

5.2. Beneficiarul serviciilor se obliga: 

Plateasca contravaloarea serviciilor convenite prin prezentul contract si sa furnizeze toate 
informatiile referitoare la copil care ar putea sa ingradeasca o buna colaborare cu acesta. 

VI. CONDITII INCETARE CONTRACT  

Contractul inceteaza in urmatoarele conditii:  

a) prin ajungere la termen  

b) cu anticipatie prin acordul partilor sau pentru neindeplinirea clauzelor contractuale 
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VII. FORTA MAJORA  

7.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si 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, asa cum este definita de lege. 

7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 60 zile 
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 

VIII. LITIGII  

8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind prezentul contract sa fie rezolvate pe cale 
amiabila de reprezentantii lor. 

 8.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa 
instantelor judecatoresti competente. 

IX. CLAUZE FINALE  

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile 
contractante. 

9.2. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun 
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei 
respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. 

 9.3. Prezentul contract a fost incheiat azi, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare 
parte.  

 

 PRESTATOR           BENEFICIAR 

SC NACHMITTAGSSCHULE O.M SRL     


