
Contract de prestări servicii nr. ____________ din __________________ 
 

 I.  PĂRŢILE CONTRACTUALE 
 
1.1 "SISNBRO" SRL, reprezentată de administratorul Andrei Boaghe, în continuare „PRESTATOR”, pe de o parte, 

şi ______________________________________________________, parintele (tutore legal) a copilului 

____________________________________________________, numit în continuare „ BENEFICIAR”, de pe altă 

parte, au încheiat prezentul contract. 

 
 II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
2.1 Obiectul prezentului contract îl constituie organizărea Taberei de Muzică și Dans, odihnei şi întremării 
sănătăţii copiilor, creării condiţiilor pentru dezvoltarea capacităţilor artistice, promovării unui mod de viaţă 
sănătos şi asigurărea continuităţii procesului educațional în cadrul proiectului “SISNBRO SUMMER CAMP” care 
va avea loc în incinta bazei de odihnă ”Dacia Marin”, Vadul lui Vodă. 

2.2 Prerioada programului: Turul ________, de la __________________ până la ________________________. 
 
III.  OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 
 
3.1 „PRESTATORUL” se obligă: 
- Să asigure securitatea copiilor şi respectarea normelor de securitate a vieţii, de protecţie civilă şi de protecţie 
a mediului ambient; 
- Să acorde copilului primul ajutor medical și să informeze imediat părinții despre orice caz medical; 
- Să asigure servicii de cazare și alimentație egale/nepreferențiale pentru toți copiii prin intermediul 
partenerului; 
- Să asigure paza și ordinea pe teritoriul bazei de odihnă prin intermediul partenerului; 
- Să desfăşoare organizat activităţi de instruire și recreere cu participanții cantonamentelor de muzică și dans; 
- Să nu admită propaganda şovină, naţionalistă, politică, religioasă, militaristă ori alte activităţi incompatibile cu 
activitatea pedagogică; 
- Să ţină evidenţa copiilor şi a personalului. 
 
3.2 „BENEFICIARUL” se obligă: 
- Să instruiască copilul referitor la securitatea personală, normele de comportament în colectiv, respectarea 
igienii personale, a ordinii în cameră și pe teritoriu; 
- Să prezinte copia certificatului de naștere a copilului și certificatul medical cu indicarea vaccinelor; 
- Să pregătească bagajele necesare pentru participarea copilului la program; 
- Să aducă copilul și să-l ia la sfârșitul programului conform graficului stabilit cu organizatorul; 
- Să familiarizeze copilul cu regulamentul anexat. 
 
IV.  PREŢUL ŞI MODUL DE ACHITARE 
 
4.1 Pentru organizarea taberei ”BENEFICIARUL” achită ”PRESTATORULUI” suma de 2400 (doua mii patru sute) 
MDL în termen de 10 zile lucrătoare până la începutul turei solicitate; 
4.2 Plata se va efectua cu card bancar, prin intermediul partenerului Paynet. 



V.  REZELIEREA ŞI RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
 
6.1 Prezentul contract poate fi reziliat în mod unilateral de „PRESTATOR” în caz în care „BENEFICIARUL” nu achită 
plata pentru serviciile prestate în termenii stabiliți. 
6.2 „BENEFICIARUL” are dreptul să rezilieze contractul prin anunțarea în formă scrisă sau verbală 
„PRESTĂTORUL” cu cel puțin 10 (zece) zile în prealabil până la data începutului turei. 
  
VI.  CAUZE FINALE ȘI DURATA CONTRACTULUI 
 
7.1. Prezentul  contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, 
anterioară sau ulterioara încheierii lui. 
7.2 Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
înterpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. În cazul 
în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti 
competente. 
7.3 Durata prezentului contract începe de la data semnării şi încetează să producă efecte la data de 01.08.2022 
7.4 Prezentul contract conţine două pagini şi s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
VIII. ADRESELE ŞI RECHIZITELE PĂRŢILOR 
 

PRESTATOR 
 
”SISNBRO” SRL 
Republica Moldova, mun.  Chișinău,  
str. Petru Zadnipru 12/2 
Tel. +373 69 447 448 
 
 
 
 
 
Andrei Boaghe   _______________________ 
Semnatura, ștampila 

BENEFICIAR 
 

_____________________________________  
Nume prenume părinte 
 

_____________________________________ 
IDNO părinte: 
 

_____________________________________ 
Tel de contact părinte 
 

 
 
_____________________________________ 
Semnatura parintelui 

 


