
CONTRACT DE PRESTARI SERVIC 

Nr. 2727 din 11.07.2018 

CONTRACT NA36/2.072/ 
I. PARTILE CONTRACTANTE 

1.1. Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti PROEDUS, adresa Splaiul 
Independentei nr.2, sect 5. Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat legal prin Director -
Florin Diaconescu, denumita in continuare achizito, pe de o parte, în calitate de Beneficiar, pe 

de-o parte. 

Si 
1.2. COMPANIA MUNICIPALA DE PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A., cu sediul in 

Bucuresti, Str. Aristide Demetriade, nr.2, birou nr. 10, et.2, Atribut fiscal : RO C.U.I. : 37832110, 
Nr. Registrul Comertului: J40/10324/26.06.2017, reprezentata prin Tanase lonel, în calitate de 

Prestator, pe de alta parte. 

II.OBIECTUL CONTRACTULUI 
conformitate cu Legea 333/2003 si in conditiile prezentului contract, COMPANIA 

MUNICIPALA DE PAZA SI SECURITATE BUCURESTI S.A. organizeaza si implementeaza un 
2.1. In 

Sistem integrat de paza, cu forta umana pentru locatia unde se desfasoara evenimentul. Serviciul de 

paza este necesar pentru a preîntâmpina orice incidente nedorite în cadrul proiectului "Sport pentru 
Inima Capitalei".ce se va desf�_ura în perioada 14.07.2018 05.08.2018, în Parcul Tineretului, 

intrarea Gheorghe $incai, conform anexei nr. 1. la prezentul contract. 

III. PRETUL PRESTATIILOR 
3..Contravaloarea prestatiilor (tariful) ce fac obiectul prezentului contract este de 20 lei 

TIVA/Oralagent de paza, ordine si interventie. Pentru perioada mentionata, se vor efectua 188 

ore/agent de paz�, ordine _i intervent�ie. Num�rul de agen�i solicita�i pentru toat� perioada 
Contractual� este de 2. Astfel pre�ul total este de 7520 lei +TVA (19%). 

IV. DURATA SI EXECUTAREA CONTRACTULUI 
rezentul contract intrã în vigoare la data semnarii _i este valabil pân� la data la care toare 

obligatiile contractuale reciproce vor fi indeplinite. 

ahl drca contractului începe la data semnarii acestuia si va înceta odat� cu îndeplinirea tuturo 

obliga�ilor contractuale de c�tre p�r�i. 
V. DOCUMENTELE CONTRACTULUT 
5.1. Documentele contractului sunt 

a) factura 
b) pontaj avizat de catre Beneficiar
Orice alte documente pe masura producerii lor. 

.. Presta�iile 
zi 
au caracter punctual, cu termen de plata dupa finalizarea prestatiei. Contravaloarea VICONDITII DE PLATA 

emiterea fat nate se va plati in contul de trezorerie al operatorului, în maxim 60 Z1 

documentele justificative. va lace în baza unui proces verbal de receptie, corect întocmit �i insoflt de e 



Oblioatia de plata a BENEFICIAROLUI Curge pana la data recuperarii intearal. 

prejudiciului 
creat firmei COMPANIA MUNICIPALA DE PAZ SI SECURITATE 

integrale 

prejudiciului 

BUCURESTI S.A. Plata intarzierii0r inciusiv a penalitatilor inlatura rezilierea contractului. 

63 In cazul in care intarzierea de plata a BENEFICIARULUI este cauzata de forta maiora 

din motive independente de vointa BENEFICIARULUI, motive ce pot fi dovedite, acesta esto 

aparat pentru raspunderea de neplata. 

VII. OBLIGATIILE PARTILOOR 

Art.1. PRESTATORUL se obliga: 

a) sa realizeze prestatiile ce fac obiectul prezentului contract, la un nivel calitativ corespunzator, la 

termenele si in conditiile cerute de BENEFICIAR respectand cu strictete prevederile legale in 

domeniu; 
b)sa asigure secretul operatiunilor fiindu-i interzisa orice instrainare informationala care ar putea 

leza interesele economice ale BENEFICIARULUI, obligandu-se astfel a pastra confidentialitatea 

privitor la datele tehnico-economice. jurisdictionale si de management ce privesc activitatea 

BENEFICIARULUI; 

c)sa instruiasca agentii de paza pe linie de protectia muncii si P.S.I.; 

d) sa intocmeasca Si sa transmita organelor competente (Sectia de Politie la care este arondata zona) 

planul de securitate si paza. 

e) sa asigure pentru efectuarea serviciului de paza personalul de specialitate cu o foarte buna 

calificare: 

sa asigure pentru efectuarea serviciului de paza personalul de specialitate cu o foarte buna 

calificare; 
8)sa asigure echiparea si dotarea personalului propriu pentru desfasurarea actiVitatilor in 

conformitate cu procedurile din planul de paza; 

nSa intocmeasca si sa inainteze la timp catre BENEFICIAR facturile de plata pentru servicile 

prestate; 

a asigure echiparea si dotarea personalului propriu pentru desfasurarea activitatilor in 

conformitate cu procedurile din planul de paza, 

d asigure controlul activitatilor pentru limitarea cat mai mult posibila a 
disfunctionalitatilor 

operationale si de comunicare, 

a preZinte imediat conducerii BENEFICIARULUI orice disfunctionalitati aparute care sunt 

PTOVOcate de personalul acestuia sau datorate unor nevoi operative, 

even e periodic conducerii 
BENEFICIARULUI 

informari despre derularea serviciulu, 

evenimentele petrecute si modul de solutionare; 

PrOpuna masuri pentru imbunatatirea sistemului de paza in vederea cresteril graauut d 

dnla in locatia unde se va desfasura evenimentul BENEFICIARULUI; 

a reasca la solicitarea BENEFICLARULUI, efectivele din dispozitivul de paza urmand a 

Acard. Spunzator _i pretul contractului prin aditionarea acestuia, in conditii tabilite de COmu 

acord; euna u 

REI ul producerii unor calamitati naturale, explozii, incendii etc. , 
sa actioneze lmpj 

Si bunurila pentru limitarea urmarilor acestora si sa ia primele masuri de salvare a 
victimelor 

pericol, de conservare a urmelor, de identificare a martorilor si de anuntare 

r 

*a Organelor publice indrituite sa actioneze in asemenea siluatil, 

Art.2 BENEFICIARUL se obliga: 
I 

rile 
formulate de 

PRESTATOR privind 
imbunatatirea 

sistemului de paza 
si 

nele 

b) 
prevazute în prezentul contract, 

1 OIectiv si de comun acord, sa 
stabileasca masurile neccesare 

prev�zute in neCa pe PRESTATOR pentru 
rezultatele activit��ii sale, în conditiile �i la termerc 



eNCeDtia obliga�iilor prevazute expres, Beneficiarul este exonerat de orice altà räspundere 
c) 
în legätura cu prezentul 

contract. 

d) 
PRESTATORULUI in realizarea prestatilor ce fac obiectul prezentului contract: 

sa se abtina de la orice fapt personal care ar avea drept consecinta tulburarea 

sa organizeze periodiC intainin cu PRESIAIORUL pentru analiza activitatii desfasurate; 

sa dea PRESTATORULUI toate informatiile si mijloacele necesare realizarii obiectului e) 

prezentului contract; 

VIII. FORTA MAJORA 

8.1. Partile contractante stabilesc ca numai in situatia in care intervine cel putin una din imprejurarile 

urmatoare: razboi, inundatii devastatoare, alte catastrofe naturale, orice alte cauze imprevizibile, 

absolut independente de vointa partilor si care nu pot fi sub nici o forma inlaturate, constituie motiv 

de suspendare sau exonerare in totalitate sau partiala a obligatiilor contractuale. 

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa comunice celeilalte par�i imediat aparitia 

evenimentului si sa transmita documentul de forta majora eliberat de organele competente prin care 

Se confirma exactitatea si realitateea faptelor si data evenimentelor invocate. 

8.3. Nici una din par�i nu are dreptu sa ceara celeilalte pari penalizari sau daune pentru 

neindeplinirea sau intarzierea in indeplinirea obligatiilor, ca rezultat al fortei majore. 

8.4. In cazul in care, datorita fortei majore, una din par�i nu-si poate executa total sau in parte 

001gatile timp de 30 de zile, orice parte are dreptul sa anuleze contractul prin notificarea scrisa 

Celeilalte par�i.ln acest caz, partile convin asupra conditiilor de reziliere a contractului. De asemenea , 

contractul se poate prelungi cu durata fortei majore cu acceptul scris al ambelor par�i. 

IX. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
. NiCI una din par�i nu poate incredinta sau transmite unei terte part�i, drepturile si obligatile 

pin prezentul contract fara acordul prealabil scris al celeilalte par�i. In cazul nerespectarii 

acSie Clauze, partea vinovata va plati despagubiri pana la jumatate din valoarea totala a 

contractului, contractul devenind nul de drept. 

Siuatia producerii de prejudicii Beneficiarului, in timpul si din vina serviciului de paza prcsia 

PsOnalul prestatorului, recuperarea acestora se va face de la unitatea prestatOarc 

aca una dintre parti nu isi indeolineste obligatiile, cealalta parte are posibilitatea Iie ac a 

Cul ea justitiei desfiintarea contractului, conform art. 1201/Cod Civil, cu obligarea partl 

culpabile la plata de daune interese. 

ceara 
Obigarea partii vinovate de a executa contractul, atunci cand este posibil, fie sa 

X. INCETAREA CONTRACTULUI 

101. Prezentul contract inceteaza intr-una din urna lor stipulate la art.4, 

n rmenului de valabilitate, conform conditiilor stipulate la art.4; 

b) prin acordul ambelor par�i contractante 
niiativa 

. 

uneia din par�i, cu obligatia notificarii in scris a celeilalte par�i cu cel putin 60 21e 

. Orice neintelegere legata de interpretarea sau 
executarea 

prezentului 
contract 

intre par�i si care 

inainte; 
nsolvabilitatea sau falimentul oricarei par�i contractantc 

XI. LITIGII 

u a fost solutio tionata România . pe cale amiabila va ti data spre 
solutionare 

instantelor de drept 
comun 

din 



XII. ALTE CLAUZE 
19 1 Orice completari Si/sau moaiicari la acest contract sunt valabile intre par�i, numai daca acestea 
lta in mod explicit dintr-un document datat si semnat de ambele par�i contractante. 

rezu 

Acest contract si actele aditionale convenite formeaza un tot unitar de drepturi contractuale si responsabilitati reciproce pentru parti. 

XIII. DISPOZITII FINALE 

12.3. Prezentul contract este semnat in Bucure_ti, astazi._1 1.07.2018, in 2(doua) exemplare devaloare juridica egala, cate unul pentru fiecare parte 3111in. 

Prestato 
COMPA MUNICIPALA 
DE PADSI SECURITATE BUCURESTI S.A 

HDjrector Gengral, 
uny 

Beneficiar 
PROEDUS 
Director, 
Florin Diaconescu AUNICIPIu 

CATIO, CT 

euedu 

Directo Ekonomic 
Dan Medar 

pr Avizat, 
OUS 

TOMANI DIRECTORADJUNCT 
Ruxandra (Georgiana Simion 

M 
Director Dezvoltare 

Catalin Buciumeanu Avizat, 
^ef Servicfu Proiecte 
Alina Prparu 

Director Operativ 
Niculae Mihailescu Avizat, 

^ef Birou Sport 
lulian Stelea 

ourlior a, af ionai  aaa 

Avigjuridie 
CE ClizaMarta-Etaudia Avizat, 

sbinefe a.:s Consilier Juridic 
Alina Teodorescu CtREST 

Intocmit, 
Consilier birou sport 
Alecu lonu 

i 9UCT 



ANEXA Nr. 1 
la CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII N.. sesessesssaessl ss*s**s*noen. 

Proiectul "Sport pentru", ce se va desf�_ura în perioada 09.04.2018 27.04.2018, în Parcul 

Tineretului, intrarea Gheorghe �incai, Bucure_ti: 
Servicii de paz� materiale: 

2 agenti de paz� 

.Total ore: 188 ore/agent de paz�, respectiv 376 de ore/total. 

.Program eveniment: 
14.07.2018, 21.07.2018, 28.07.2018, 04.08.2018, intervalul orar 00:00- 17:00 si 21:00-23:59; 

15.07.2018, 22.07.20 18, 29.07.2018, 05.08.2018, intervalulorar 00:00 - 17:00 si 21:00-23:59; 

16.07.2018, 23.07.2018, 30.07.2018, 06.08.2018, jtewalál orar 00:00 07:00; avia 

Prestafe 
COM A MUNICIPALA 

DE PASI SECURITATE BUCURESTI S.A 

Director General,

Beneficiar 

PROEDUS 

Director, 
Florin Diaconescu 

AIA MUN 

QUCATIO, ECTE EDu 
AICIPIULN 

Edpjunwe 

DirectorEconomic 

Dan Medar 
Avizat, PROEDU 
DIRECTOR ADJUNCTOMANIA 

Ruyandra|Georgiana Simion 

Director Dezvoltare 

Catalin Buciumeanu 

Avizat, 
Sef Servieú Proiecte 
Alina PyfcaY ucuA 

Director Operativ 
Niculae Mihailescu 

Avizat, 
Sef Birou Sport ilor dn lulian Steleaa 

Avz juridig 
C.E ClizaMatts.éthuda 

Cakegvtal Avizat, 
Consilier Juridic 

Alina Teodorescu 4i UCURESS 

Intocmit, 
Consilier birou sport 
Alecu lonut 


