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CONTRACT DE COLABORARE
Nr…………………

ART.1 PARTILE CONTRACTANTE
1.1 S.C. ................................................................................................................., cu sediul în ............................,
strada ..........................................................................., cod postal ...................., telefon ...............................,
fax ............................, e-mail .........................................., cont ......................................................., deschis la
banca ....................................., CUI ............................., nr.inreg.ORC .........................., titulara a licentei de
turism nr................. reprezentată prin ................................................ în calitate de ...................................,
denumita în continuare Prestator,
si
1.2 S.C. A & V TURISM COMPANY SRL (Pensiunea Casa Doamnei-Voronet), cu sediul în Piatra
Neamt,

strada

Ulmilor,

nr.16

telefon

0735/530753,

fax

0752/111859,

e-mail

office@casadoamnei.ro, cont RO48RZBR00000060004584428, deschis la banca RAIFFEISEN
Piatra Neamt, CUI RO 15884894, nr.inreg.ORC J27/1598/05.11.2003, reprezentată prin Tudosa
Costica în calitate de asociat , denumita în continuare Beneficiar,
a intervenit, ca urmare a acordului de voinţă al celor două parţi, următoarea convenţie:
ART.2 OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul contractului consta in vanzarea de catre Prestator a serviciilor de pensiune
oferite de Beneficiar, direct catre public.
2.2 Documentele pe baza cărora Beneficiarul asigură turiştilor servicii sunt:
- comenzi de servicii

ART.3 DURATA CONTRACTULUI
Prezentul Contract se incheie pe o perioada de 1 an, incepand cu data semnarii acestuia.
ART.4 PRETUL CONTRACTULUI
4.1 Pretul serviciilor descrise la art.2.1 este de 10% din preţurile serviciilor oferite de
Beneficiar si comunicate in prealabil Prestatorului, in scris.
4.2 Pentru neplata in termen a facturilor emise de catre Prestator, Beneficiarul datorează
penalităţi în procent de 0,5% pe zi de intarziere, calculate incepand de la data scadentei.
ART.5 OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
a) sa solicite Beneficiarului rezervarea locurilor, prin telefon sau poştă electronică, cu cel puţin
7 zile înainte de executarea prestaţiei;
b) să achite integral, in termen de 5 zile, facturile emise de Beneficiar pentru serviciile de
pensiune ce fac obiectul prezentului contract;
c) să nu depăşească numărul de locuri şi perioada confirmate de Beneficiar;
d) să valorifice locurile la tarifele şi preţurile comunicate de Beneficiar, înscriindu-se corect şi
citeţ în documentele de prestări servicii următoarele: denumire agenţie, sediu, nume agent de
turism, telefon, nr. cont, bancă, specificarea serviciilor, data emiterii;
e) in cazul schimbarii datei de sosire a turiştilor Prestatorul este obligat să anunţe
Beneficiarul în scris, cu 3-4 zile înainte de sosirea turiştilor;
f) să informeze turiştii asupra condiţiilor serviciilor ce urmează a fi prestate.
5.2 OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
5.2.1 Beneficiarul este obligat sa puna la dispozitia Prestatorului, în limita posibilităţilor,
numărul de locuri solicitate, la tariful pentru turism organizat;
5.2.2Pentru locurile confirmate, beneficiarul se obligă:
a) să asigure cazarea promptă a turiştilor, în funcţie de solicitări şi de posibilităţile de cazare;
b) să presteze servicii la nivelul corespunzător categoriei de clasificare;
c) să asigure posibilităţile de servire a mesei în unităţile proprii;
d) să rezolve, în cursul aceleiaşi zile, sesizările turiştilor privind asigurarea serviciilor.

5.3 În cazul în care Beneficiarul consideră necesară achitarea unui avans, cuantumul acestuia
va fi stabilit de comun acord cu Prestatorul.
5.4 Nerespectarea de către Prestator a prevederilor art.5.1, lit.a si c din prezentul contract
exonerează Beneficiarul de obligaţiile rezervării locurilor şi prestării serviciilor, întreaga
răspunderea revenind Prestatorului.
ART.6 MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI
6.1 Orice modificare a prezentului contract, impusă de noi reglementări în materie sau de
voinţa părţilor, se face prin acte adiţionale, semnate de ambele parti.
6.2 Prezentul contract inceteaza in urmatoarele conditii:
a) la implinirea termenului prevazut la art.3, daca partile nu au convenit, prin act aditional
prelungirea acestuia;
b) reziliere unilaterala, de catre una dintre parti, dupa o notificare prealabila, adresata in
scris celeilalte parti, cu 30 zile calendaristice inainte ca rezilierea sa-si produca efectele;
c) in cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul
contract, dupa ce a fost notificata in scris, in prealabil, de catre cealalata parte, ca o noua
nerespectare a obligatiilor asumate va duce la incetarea contractului;
d) in cazul in care una dintre parti este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost
declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului
contract;
e) in cazul in care una dintre parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute in
prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
6.3 Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte parti, cu cel putin 30 de zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca
efectele.
6.4 Incetarea contractului in conditiile prevazute mai sus nu exonereaza partile contractante
de indeplinirea obligatiilor scadente la data incetarii contractului.
ART.7 RASPUNDEREA CONTRACTUALA
7.1 Beneficiarul va returna integral Prestatorului avansul primit, în cazul în care
decomandarea serviciilor s-a făcut în scris, cu minimum 3 zile calendaristice înainte de ziua
sosirii grupului, respectiv a turistilor individuali.

7.2 Beneficiarul va returna Prestatorului ½ din avansul primit, in cazul in care decomandarea
serviciilor s-a făcut în scris, cu minimum 48 ore înainte de ziua sosirii grupului, respectiv a
turiştilor individuali.
7.3 Beneficiarul nu va returna Prestatorului avansul primit, in cazul in care serviciile
contractate nu au fost decomandate sau au fost decomandate cu mai puţin de 48 de ore
înainte de sosire.
7.4 Prestatorul si Beneficiarul vor comunica turistilor, înainte de cazarea în camerele
contractate, obligatiile ce le revin in legatura cu păstrarea în bune condiţii a camerelor
contractate, a spaţiilor comune şi a bunurilor din acestea.
7.5 Orice reclamaţie a Prestatorului, referitoare la servicii, se va face imediat şi în scris şi va fi
soluţionată de Beneficiar în maximum 72 ore. Orice alte reclamaţii nu vor fi luate în
considerare.
ART.8 FORTA MAJORA. LITIGII. CLAUZE FINALE
8.1 Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii.
8.2 Litigiile nascute din incheierea, executarea, modificarea, interpretarea clauzelor
contractuale si incetarea contractului vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
8.3 In cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, solutionarea litigiului se va face de
catre tribunalul arbitral sau instantele judecatoresti competente.
Prezentul Contract a fost încheiat astazi, ................., în 2 exemplare originale, cate unul pentru
fiecare parte.

BENEFICIAR,

PRESTATOR

S.C. A & V TURISM COMPANY SRL
(Pensiunea Casa Doamnei-Voronet),

S.C.....................

Administrator,

Administrator,

Tudosa Costica

...............................................

