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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 
securitate si sanatate in munca 

nr. ~S~G data 9j ll . iDt~ 

1. PARTILE CONTRACTANTE 

1.1. CENTRUL DE PROffiCTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI - PROEDUS 
cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Bd. Splaiul Independentei, Nr. 2, CIF 26597213, reprezentat p~ 
doamna , in calitate de director, denumit in continuare "Achizitor" 

Si 

1.2. SC SSM-SU MAXPROTECT SRL abilitata in domeniul securitatii si sanatatii in munca de catre 
lnspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti ca serviciu extern de prevenire si protectie 
conform Certificatului de abilitare nr. 0282 I PS, avand sediul in Bucuresti, Aleea Dolina nr.2, BL 64, 
Sc.3, Ap.40, sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 40 I 2533 I 2011, Cod 
Unic de lnregistrare 28130884, Cod CAEN 7490, Cont 4, deschis la  
Office Brancoveanu, Cont  

, numita in continuare "Prestator", au convenit sa 
incheie prezentul contract de prestari servicii in domeniul Securitate si Sanatate in Munca, cu 
respectarea urmatoarelor clauze: 
2. Dejini/ii 
2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) Contract- prezentul contract §i toate anexele sale; 
b) achizitor 5i prestator - partile contractante, a~ cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c) preJul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integrala §i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activitati a caror prestare face obiect al contractului; 
e) produse - echipamentele, m~inile, utilajele, piesele de schimb §i orice alte bunuri cuprinse in 
anexa/anexele la prezentul contract §i pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 
f) JorJa majorli - reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut 
irnprevizibila §i inevitabila, c~re se afla in afara controlului oricarei paqi, care nu se datoreaza gre§elii 
sau vinei acestora, §i care face imposibila executarea §i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe 
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci 
enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, :fara a crea o 
irnposibilitate 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 pennis de context. . 
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se spec1fica 
in mod diferit. 
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Clauze obligatorii 

4. Obiectul # pre/ul contractului 
Art.4:1. Pentru asigurarea bunei desfasurari a proiectelor organiz.ate in cadrul serviciului Tabere 
o~gamzate de catre Achizitor in perioada 29 noiembrie 2019 - 08 decembrie 2019, Prestatorul se obliga 
sa presteze servicii de in domeniul ,,Securitate si Sanatate in Munca" necesare in cadrul proiectului 
''Excursii de weekend- Stagii de pregatire voluntariat", conform ofertei ca a facut obiectul achizitiei in 
cadrul catalogului electronic SI CAP, avand Cod Unic de Achizitie DA245 l 7 l 50, 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 160 de persoane (coordonatori voluntari - coordonatori de grup). 
Prestatorul se va prezenta in zilele de 29.11.2019 si 06.12.2019 la Palatul National al Copiilor, in 
intervalul orar 14:30-16:30. 
4.1.2. Serviciile de ,,Securitate si Sanatate in Munca", vor fl prestate cu o echipa specializata incepand 
cu data de 29.11.2019. 
4.2. Prep.ii convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prep.ii serviciilor prestate: 
4.2.1. Tarif de 30 lei exclusiv TV A/persoana; valoarea maxima a contractului fiind de 4800 lei 
exclusiv TV A. 
4.2.2. La finalul perioadei stabilite cf. art.4.1, se va incheia un proces verbal de receptie, care va 
cuprinde numarul efectiv de persoane instruite, semnat fara obiectiuni de catre ambele parti si fisele de 
intruire individuale. 

5. Durata contractului 
5.1 - Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale si inregistrarii sale in evidentele 

Beneficiarului, efectele juridice ale acestuia incetand la data executarii obligatiilor reciproce ale partilor. 

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

7. Obligafiile Prestatorului 
7.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioada convenita, 
respectiv in perioada noiembrie - decembrie, 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 situapei 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-generala conform normelor de securitate si sanatate in munca si 

instructiunilor proprii tinand seama de specificul activitatilor si ale costurilor de lucru; 
• intocmire documente conform cerintelor legii 319/2006 si a art. 15 din Norma Metodologica / 

2006 de punere in aplicare a Lg.319/2006 
• Instruirea se va desfasura la Palatul National al Copiilor intre orele 14:30 - 16:30 in zilele de 

29.11.2019, respectiv 06.12.2019. 

8. Obligafiile Achizitorului . . . 
8.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serv1cnle prestate. 
8.2 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile efectiv prestate in termenul convenit. 
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8.3 - Achizitorul se obliga sA plateasca pretul serviciilor efectiv prestate cAtre prestator in maxim 60 de 
• zile ae la data primirii §i acceptArii facturii emise de catre Prestator ~i procesului verbal de receptie 

semnat de ambele pAqi. 

9.Sanc/iuni pentru neindeplinirea cu/pabilii a obligafiilor 
9.1 - In cazul in 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 sumii 
echivalentA cu o cotA procentuala din pretul contractului- 0,01% pe zi de intarziere. 
9 .2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaz! facturile in termen de 60 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 - 0,01 % pe zi de intarziere. 
9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre pAqi, in mod culpabil, 
da dreptul pAqii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului §i de a 
pretinde plata de daune-interese. 
9 .4 - Achizitorul i§i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisA adresatA 
prestatorului, tara 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 indeplinitA 
pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

C/auze specifice 

10. Garanfia de bunii execuJie a contractului 
Nu este cazul. 

11. A/Je responsabilitii/i ale prestatoru/ui 
11.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in 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, in masura in care 
necesitatea asigurarii acestora este prevazutA in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din 
contract. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in 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. A/Je 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 indeplinirea contractului. 

13. Recep/ie 1i 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 imputemiciti, in conformitate 
cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului, 
identitatea persoanelor imputemicite pentru acest scop. 
13.3 - PAqile vor sernna 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,finalir.are, intlirzieri, sistare 
14.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data convenita in prezentul 
contract, respectiv 29 noiembrie 2019. 
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(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- (I) 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 deciit prin inciilcarea 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 preJului contractului 
15.1- Pentru serviciile efectiv prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in 
contract. Orice modificarea de tarif in ceea ce priveste valoarea totala a contractului se face cu acordul 
paftilor, prin procesul verbal de receptie. 

16. ForJa majorii 
16.1 - Forta majors este constatata de o autoritate competenta. 
16.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
16.3 - Indeplinirea contractului va ti suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau paftilor piina la aparitia acesteia. 
16.4 - Partea contractanta 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 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalteparti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna 
din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

17. SoluJionarea litigiilor 
17.1 - Achizitorul ~i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indeplinirea contractului. 
17.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ~i prestatorul nu reu~esc sa 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 Romiiniei, fie de catre instantele judecatore~ti din Romania. 

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

19. Comuniciiri 
19.1 - (I) 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 aplicabila contractului 
20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au inteles sa incheie astazi, .............. ............... prezentul contract in 2 ( douii) exemplare, cate 
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unul pentru fiecare parte. 

Achizitor 
Centrul de Proiecte 
Educationale si Sportive Bucuresti-
PROEDUS 

0- ::, ;, "1 1< 
Avizat, " * 
DIRE AD 

Avizat, 
SEF SERVICIU TABERE 

Av· t, 
SEF BIROU TABERE INTERNATIONALE SI STAGII 
Adrian Leondraliu 

~;;tJIC 
lntocmit, \ 
CONSILIER TABERE INTERNATIONALE SI STAGII 
Alexandru Savu 
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fl Prestator, 
SC SSM-SU MAXP)!O:IECT SRL 

DIREC'~i~ ," ~ , 
ConstaM}h • 

~

• i'.1,.\ . 
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