
CONTRACT DE PREST ARI SERVICII 
securitate si sanatate in munca 

nr. J 2.2 ) data 12. - l.o 2 .ol t 

1. PARTILE CONTRACTANTE 

1.1. CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI - PROEDUS, 
cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Bd. Splaiul Independentei, Nr. 2, CIF 26597213, reprezentat prin 
doamna , in calitate de director, denumit \'n continuare "Achizitor" 
Si 
1.2. SC SSM-SU MAXPROTECT SRL abilitata in domeniul securitatii si sanatatii in munca de catre 
Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti ca serviciu extern de prevenire si protectie 
conform Certificatului de abilitare nr. 0282 / PS / 14.04.201 , avand sediul in Bucuresti, Aleea Dolina 
nr.2, Bl. 64, Sc.3, Ap.40, sector 4, \'nregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 40 / 2533 / 
2011, Cod Unic de lnregistrare 28130884, Cod CAEN 7490, Cont  , 
deschis la , 
tel.: , numita \'n continuare "Prestator", au 
convenit sa \'ncheie prezentul contract de prestari servicii in domeniul Securitate si Sanatate in Munca, 
cu respectarea urmiitoarelor clauze: 

2. Definifii 
2.1 - in prezentul contract urmiitorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) Contract - prezentul contract ~i toate anexele sale; 
b) achizitor §i prestator - piirtile contractante, a~a cum sunt acestea numite \'n prezentul contract; 
c) preful contractului - pretul pliitibil prestatorului de ciitre achizitor, \'n baza contractului, pentru 

\'ndeplinirea integralii ~i corespunziitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activitati a ciiror prestare face obiect al contractului; 
e) produse - echipamentele, ma~inile, utilajele, piesele de schimb ~i orice alte bunuri cuprinse \'n 
anexa/anexele Ia prezentul contract ~i pe care prestatorul are obligatia de a le fumiza aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 
f) for/a majorii - reprezintii o \'mprejurare de origine extemii, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilii ~i inevitabilii, care se afla \'n afara controlului oriciirei parti, care nu se datoreaza gre~elii 
sau vinei acestora, ~i care face imposibilii executarea ~i, respectiv, \'ndeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe 
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivii, ci 
enuntiativii. Nu este considerat fortii majorii un eveniment asemenea celor de mai sus care, farii a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
3.1 - in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica 
\'n mod diferit. 

C/auze ohligatorii 

4. Obiectul # prefu/ contractului 
Art.4.1. Pentru asigurarea bunei desfasurari a proiectelor organizate in cadrul serviciului Tabere 



o,rganizate de catre Achizitor in perioada 12 octombrie 2018 - 09 decembrie 2018, Prestatorul se obliga 
sa presteze servicii de in domeniul ,,Securitate si Sanatate in Munca" necesare in cadrul proiectului 
"Excursii de Weekend", conform ofertei ca a facut obiectul achizitiei in cadrul catalogului electronic 
SICAP, avand Cod Unic de Achizitie DA20538387, cod CPV aplicabil 79952000-2 - Servicii pentru 
evenimente (Rev.2), dupa cum urmeaza: 
4.1.1. Servicii in domeniul ,,Securitate si Sanatate in Munca" de catre Prestator pentru Beneficiar, 
pentru un numar de aproximativ 200 de persoane (coordonatori voluntari - coordonatori de grup). 
Prestatorul se va prezenta in zilele de 12.10, 19.10, 26. I 0, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11.2018 si 
07.12.2018, la Palatul National al Copiilor, in intervalul orar 14:30-15:30. 
4.1.2. Serviciile de ,,Securitate si Sanatate in Munca", vor fi prestate cu o echipa specializata incepand 
cu data de 12.10.2018. 
4.2. Pretul convenit pentru 'indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate: 
4.2.1. Tarif de 30 lei +TV A/persoana. 
4.2.2. La finalul perioadei stabilite cf. art.4.1, se va incheia un proces verbal de receptie, care va 
cuprinde numarul total de persoane intruite, semnat fara obiectiuni de catre ambele parti si fisele de 
intruire individuale. 

5. Durata contractului 
5 .1 - Durata prezentului contract este de 2 ( doua) !uni, intrand in vigoare de la data semnari i si pana la 
11.12.2018, data la care vor fi indeplinite toate obligatiile contractuale. 

6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt 
- Proces Verbal de receptie a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 
- Factura 
- Orice alte documente pe parcursul aparitiei !or; 

7. Obligafiile Prestatorului 
7.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract 'in perioada convenita, 
respectiv in perioada ianuarie-iunie, 'in conformitate cu obligatiile asumate. 
7.2- Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul 'impotriva oricaror: 

i) reclamatii ~i actiuni 'in justitie, ce rezulta din 'incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci 'inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele 
folosite pentru sau 'in legatura cu serviciile prestate, ~i : , 
ii) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei 'in care o 
astfel de 'incalcare rezulta din respectarea documentatiei 'intocmite de catre achizitor. 

7.3. - Prestatorul se obliga sa presteze eel putin urmatoarele servicii ce fac obiectul prezentului contract: 
• instruirea introductiv-generalli; 
• actualizarea permanenta a planului de prevenire ~i protectie dupli evaluarea riscurilor de 

accidentare ~i imbolnavire profesionalli; 
• elaborarea instructiunilor proprii pentru completarea ~i/sau aplicarea reglementlirilor de 

securitate ~i slinlitate in muncli, tinand seama de specificul activitlitilor ~i ale posturilor de lucru; 
• elaborarea tematicii de instruire pentru fiecare persoanli; 
• elaborarea programului de instruire-testare; 
• propunera deciziilor inteme privind organizarea activitlitii de securitate ~i slinlitate 'in muncli; 
• planul de prevenire ~i protectie in domeniul securitlitii ~i slinlitlitii in muncli; 
• intocmire documente conform cerintelor legii 319/2006 si a art. 15 din Norma Metodologica I 

2006 de punere in aplicare a Lg.319/2006 
• evaluarea riscurilor de accidentare ~i 'imbolnlivire profesionalli; 
• stabilirea atributiilor ~i rlispunderilor 'in domeniul securitatii ~i slinlitatii 'in muncli; 
• stabilirea si intocmirea evidentei zonelor cu rise ridicat si specific prevazute de lege. 

8. Obligafiile Achizitorului 
8.1 - Achizitorul se obligli sli plliteascli pretul convenit 'in prezentul contract pentru serviciile prestate. 
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8,-2 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate 1n termenul convenit. 0 
8.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator 1n maxim 30 de zile de la data primirii ~i 
acceptarii facturii emise de catre Prestator ~i procesului verbal de receptie semnat de ambele parti. 

9.San_c/iuni pentru neindeplinirea culpabilii a obliga/iilor 
9 .1 - In cazul 1n care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reu~e~te sa-~i execute obligatiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma 
echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului - 0, 1 % pe zi de i:ntarziere. 
9.2 - In cazul 1n care achizitorul nu onoreaza facturile i:n termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala 
din plata neefectuata - 0, 1 % pe zi de 1ntarziere. 
9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, i:n mod culpabil, 
da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului ~i de a 
pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul 1~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata 
prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare 
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract i:ndeplinita 
pana la data denunµrii unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 

10. Garan/ia de bunii execu/ie a contractului 
Nu este cazul. 

11. Alte responsabilitii/i ale prestatorului 
11.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute i:n contract cu profesionalismul ~i 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele ~i 
orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de ~i pentru contract, 1n masura 1n care 
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta 1n contract sau se poate deduce 1n mod rezonabil din 
contract. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor 1n conformitate cu termenele de 
prestare convenite. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor ~i metodelor de 
prestare utilizate, cat ~i de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului, incluzand 
respectarea normelor de protectie si securitate in munca. 

12. Alte responsabilitii/i ale achizitorului 
12.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati ~i/sau informatii pe care le 
considera necesare pentru 1ndeplinirea contractului. 

13. Recep/ie fi verificiiri 
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile contractuale. 
13.2 - Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sai 1mputerniciti, 1n conformitate 
cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica i:n scris prestatorului, 
identitatea persoanelor 1mputernicite pentru acest scop. 
13.3 - Partile vor semna un proces verbal de receptie a serviciilor 'in forma agreata de achizitor. Lipsa 
receptiei constituie motiv temeinic pentru refuzul de plata din partea achizitorului. 

14. incepere,finalizare, intlirzieri, sistare 
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1_4.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a 'incepe prestarea serviciilor la data convenita in prezentul 
contract, respectiv 11 octombrie 2018. 
(2) In cazul 'in care prestatorul sufera 'intarzieri ~i/sau suporta costuri suplimentare, datorate 'in 
exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord: prelungirea perioadei de prestare a 
serviciului prin ~i totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 
14.2- (1) Serviciile prestate 'in baza contractului trebuie finalizate 'in termenul convenit de parti, termen 
care se calculeaza de la data 'inceperii prestarii serviciilor. 
(2) in cazul 'in care: orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 
ii) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin 'incalcarea contractului de 
catre prestator, 'indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 
oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un 
act aditional. 
14.3- Daca pe parcursul 'indeplinirii contractului prestatorul nu respecta termenele contractuale, acesta 
are obligatia de a notifica acest lucru, 'in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 
prestare asumate se face cu acordul partilor, prin act aditional. 
14.4- in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 
'intarziere 'in 'indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului. 

15. Ajustarea pre/ului contractului 
15 .1- Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate 'in 
contract. Orice modificarea de tarif se face cu acordul partilor, prin act aditional. 

16. For/a majorii 
16.1 - Porta majora este constatata de o autoritate competenta. 
16.2 - Porta majora exonereaza partile contractante de 'indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada 'in care aceasta actioneazii. 
16.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatii 'in perioada de actiune a fortei majore, dar farii a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
16.4 - Partea contractarita care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i 'in 
mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care 'ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
16.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti 'incetarea 
cauzei acesteia 'in maximum 15 zile de la 'incetare. 
16.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 !uni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalteparti 'incetarea de drept a prezentului contract, farii ca vreuna 
din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

17. Solu/ionarea litigiilor 
17.1 - Achizitorul ~i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice ne'intelegere sau disputa care se poate ivi 'intre ei 'in cadrul sau 'in legaturii cu 
'indeplinirea contractului. 
17 .2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ~i prestatorul nu reu~esc sii rezolve 
'in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin 
arbitraj la Camera de Comert ~i Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatore~ti din Romania. 

18. Limba care guverneazii contractul 
18.1 - Limba care guvemeaza contractul este limba romana. 

19. Comuniciiri 
19.1 - (1) Orice comunicare 'intre parti, referitoare la 'indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa 'in scris. 
(2) Orice document scris trebuie 'inregistrat atat 'in momentul transmiterii, cat ~i 'in momentul primirii. 
19.2 - Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii 'in scris a primirii comunicarii. 
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20. Legea aplicabilii contractului 
20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au inteles sa incheie astazi, ... l~ .. [,1:) ••• 2,.o.li ... prezentul contract in 2 (doua) exemplare, cate 
unul pentru fiecare parte. , 

Achizitor 
Centrul de Proiecte 
Educationale si Sportive Bucuresti-
PROEDUS 

Av~~ 
SEF BIROU TABERE INTERNE 
Andrei Urzica 

cJ '--7 
~~:;;;LIER 0,,1c / 
Stefania Mitroir '16(5 r( 
Intocmit, 
CONSILIER TABERE INTERNE 
Alexandru Emilian- Iancu 

J2tl t~ · 111 -10/J 
,,..,,,.,,. 

/ 'il:J n J.'/Nf'/:IS 
/\l.lN3/\3!:ld 

, llVl::JN'INl:110!:1.lNO::l 

'·----.. -~ na3o~d 5 

Presta tor, 
SC SSM-SU MAXPROTECT SRL 

or,;m~ENERAL 
7V 'W'"7 aduraru 
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