
CONTRACT DE PREST SERVICII 
securitate si sanatate in munca 

nr._ data 22. lorS 

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, reprezental prin 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 Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti ca serviciu extern de prevenire si protectieconform Certificatului de abilitare nr. 0282/ PS, avand sediul in Bucuresti, Aleea Dolina nr.2, BI. 64, SC.3, Ap.40, sector 4, inregistrat� la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 40/ 2533/ 201I, Cod Unic de Inregistrare 28130884, Cod CAEN 7490, Cont    Office Brancoveanu,         TREZ. SECTOR 4, tel.: 0741250465;0730351260; 0751| 86606, tel/fax 0314290524, numit� în continuare "Prestator" au convenit sa incheie prezentul contract de prestari servicii in domeniul Securitate si Sanatate in Munca, cuu respectarea urm�toarelor clauze: 

2. Defini�ii

2.1 - In prezentul contract urm�torii termeni vor fi interpreta�i astfel: 
a) Contract prezentul contract _i toate anexele sale; 
b) achizitor �i prestator pår�ile contractante, a_a cum sunt acestea numite in prezentul contract; c) preful contractului - pre�ul plätibil prestatorului de c�tre achizitor, în baza contractului, pentru indeplinirea integral� �i corespunzåtoarea tuturor obliga�iilor asumate prin contract; 

d) servicii -activit�ji a c�ror prestare face obiect al contractului; 
e) produse - echipamentele, ma_inile, utilajele, piesele de schimb _i orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract �i pe care prestatorul are obliga�ia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;

) forta major� - reprezint� o imprejurare de origine extern�, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibil� �i inevitabil�, care se afla iîn atara controlului oric�rei pår�i, care nu se datoreaz� gre_elii sau vinei acestora, �i care tace imposibila executarea _i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: råzboaie, revolu�ii, incendii, inunda�ii sau orice alte catastrofe
naturale, restric�ii aparute ca urmare a unei carantune, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv�, ci enuntiativ�. Nu este considerat for�å major� un eveniment asemenea celor de mai sus care, f�r� a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligajiilor uneia din p�rt�i; gi-zi calendaristic�; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
3.I In prezentul contract, cu excep�ia 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 reprezint� zile calendaristice dac� nu se specific� in mod diferit. 

Clauze obligatorii

4. Obiectul �i pre�ul contractului
Art.4.1. Pentru asigurarea bunei desfasurari a proiectelor organizate in cadrul serviciului Tabere 



anizate de catre Achizitor in perioada 2 februarie 2019-5 mai 2019, Prestatorul se oblig� så presteze iCl de in domeniul ,Securitate si Sanatate in Munca" necesare in cadrul proiectului "Sragile de 

onsillere pentru dezvoltare personal� _i cursuri de îmbund1ajire a abiliàfilor de comunicare 
ocializare si integrare in comunitate", conform ofertei ca a facut obiectul achizitiei in cadnul 

Catalogului electronic SICAP, avand Cod Unic de Achizitie DA22261935, cod CPV aplicabil 
79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2), dupa cum urmeaza: 
41.1. Servicii in domeniul Securitate si Sanatate in Munca'" de catre Prestator pentru Beneficiar,
pentru un numar de 96 de persoane (coordonatori voluntari - coordonatori de grup). Prestatorul se va 

prezenta in zilele de 02.02.2019, 06.02.2019, 20.04.2019 si 30.04.2019, la Palatul National al Copilor, 
urmand ca intervalul orar sa fie specificat de catre Beneliciar intr-un termen ti. 
4.1.2. Serviciile de ,,Securitate si Sanatate in Munca", vor fi prestate cu o cchipa specializata incepand 
cu data de 02.02.2019.
4.2. Pre�ul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv pretul servicilor prestate:

4.2.1. Tarif de 35 lei +TVA/persoana.
4.2.2. La finalul perioadei stabilite cf. art.4.I, se va incheia un proces verbal dee receptie, care va 

cuprinde numarul total de persoane intruite, semnat fara obiectiuni de catre ambele parti si fisele de 

intruire individuale. 

5. Durata contractului .- Durata prezentului contract este de 4 luni, intrand in vigoare de la data semnari Si pana la 

30.05.2019, data la care vor fi indeplinite toate obligatiile contractuale.

6. Documentele contractului

6.1- Documentele contractului sunt 
- Proces Verbal de recep�ie a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 

Factura 

-Orice alte documente pe parcursul aparitiei lor; 

7. Obligatile Prestatorului 
7.1- Prestatorul se oblig� s� presteze servicile care fac obiectul prezentul contract în perioada convenita, 

respectiv in perioada ianuarie-iunie, în conformitate cu obliga�iile asumate. 
7.2- Prestatonul se oblig� s� desp�gubeasc� achizitorul impotriva oric�ror: 

i) reclama�ii _i ac�iuni în justi�ie, ce rezult� din încâlcarea unor drepturi de proprietate intelectual� 
(brevete, nume, m�rci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instala�iile sau utilajele 
folosite pentru sau în leg�tur� cu serviciile prestate, _i 

ii) daune-interese, costuri, taxe _i cheltuieli de orice natur�, aferente, cu excep�ia situa�iei in care o 
astfel de încälcare rezult� din respectarea documentaiei intocmite de c�tre achizitor. 

7.3.- Prestatorul se obliga sa presteze cel putin urmatoarele servicii ce fac obiectul prezentului contract: 

instruirea introductiv-generala; 
.actualizarea permanent� a planului de prevenire _i protec�ie dup� evaluarea riscurilor de 

accidentare �i îmboln�vire profesional�; 

elaborarea instruc�iunilor proprii pentru completarea _i/sau aplicarea reglement�rilor de 
securitate �i s�n�tate în munc�, finând seama de specificul activit��ilor �i ale posturilor de lucru; 
elaborarea tematicii de instruire pentru fiecare persoan�; 

elaborarea programului de instruire-testare; 

propunera deciziilor inteme privind organizarea activit�jii de securitate �i s�n�tate în munc�; 
planul de prevenire _i protec�ie în domeniul securit��ii �i s�n�t��ii în munc�; 

intocmire documente conform cerin�elor legii 319/2006 si a art. 15 din Norma Metodologica / 
2006 de punere in aplicare a Lg.319/2006

evaluarea riscurilor de accidentare �i îmboln�vire profesional�;
stabilirea atribu�ilor �i r�spunderilor în domeniul securit��ii _i s�n�tätii în munc�; 
stabilirea si intocmirea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific prevazute de lege. 



Doiigaue AChiitorului 
1 Achizitorul se oblig� s� pläteasc� pre�ul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate. 
2- Achizitorul se oblig� s� recep�ioneze servicile prestate in termenul convenit. 3.3- Achizitorul se oblig� s� pl�teasc� pre�ul c�tre prestator in maxim 30 de zile de la data primirii �i 

accept�rii facturii emise de c�tre Prestator _i procesului verbal de receptie semnat de ambele pár. 

9.Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabil� a obliga�ilor9.- In cazul iîn care, din vina sa exclusiv�, prestatorul nu reu_e_te sá-_i execute obliga�iile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pre�ul contractului, ca penalitáji, o sumá echivalent� cu o cot� procentual� din pretul contractului -0,1% pe zi de intarziere. 9.2 In cazul in care achizitorul nu onoreaz� facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obliga�ia de a pl�ti, ca penalit��i, o sumå echivalent� cu o cotá procentualá din plata neefectuat� -0,1% pe zi de întârziere. 
9.3- Nerespectarea obliga�iilor asumate prin prezentul contract de c�tre una dintre pár�i, in mod culpabil, d� dreptul p�r�ii 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 rezerv� dreptul de a denun�a unilateral contractul, printr-o notificare scrisá adresatá prestatorului, får� nici o compensa�ie, dac� acesta din urm� d� faliment, cu condi�ia ca aceastá denuntareså nu prejudicieze sau s� afecteze dreptul la ac�iune sau desp�gubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunz�toare pentru partea din contract indeplinita pan� la data denun��rii unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 

10. Garan�ia de bun� execu�ie a contractului 
Nu este cazul. 

11. Alte responsabilit�fi ale prestatorului 
11.1 - (1) Prestatorul are obliga�ia de a executa serviciile prevZute in contract cu profesionalismul _i 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 
(2) Prestatorul se oblig� 
orice alte asemenea, fie de natur� provizorie, fie definitiv�, cerute de _i pentru contract, in måsura in care 

supravegheze prestarea serviciilor, s� asigure resursele umane, materialele �i 

necesitatea asiguråri acestora este prevazut� în contract sau se poate deduce in mod rezonabil din 
contract. 

1.2- Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execujia serviciilor in conformitate cu termenele de 
prestare convenite. Totodata, este raspunzåtor atat de siguran�a tuturor opera�iunilor 
prestare utilizate, cât _i de calificarea personalului folosit pe toat� durata contractului, incluzand
respectarea normelor de protectie si securitate in munca. 

metodelor de 

12. Alte responsabilit��i ale achizitorului 

12.1 - Achizitorulse oblig� så pun� la dispozitia prestatorului orice facilitä�i _i/sau informa�ii pe care le 
consider� necesare pentru indeplinirea contractului. 

13. Receptie �i verific�ri 
13.I - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a servicilor pentru a stabili conformitatea 

lor cu prevederile contractuale. 
13.2- Verific�rile vor fi efectuate de c�tre achizitor prin reprezentan�ii säi imputernici�i, in conformitate 
cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obliga�ia de a notifica in scris prestatorului. 

identitatea persoanelor iîmputernicite pentru acest scop. 
13.3 - Pärtile vor semna un proces verbal de receptie a serviciilor in forma agreata de achizitor. Lipsa

receptiei constituie motiv temeinic pentru refuzul de plat� din partea achizitorului. 



Incepere, finalizare, întârzieri, sistare 
- (0) Prestatorul are obligatia de a începe prestarea serviciilor la data convenita in prezentu ntract, respectiv 2 februarie 2019. 

) In cazul in care prestatorul suferä întârzieri _i/sau suport� costuri suplimentare, datorate in 
xclusivitate achizitorului, p�r�ile vor stabili de comun acord: prelungirea perioadei de prestare a 
serviciului prin �i totalul cheltuielilor aferente, dac� este cazul, care se vor adâuga la pre�ul contractului. 14.2-(1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de pår�i, temmen

care se calculeaz� de la data începerii prest�rii serviciilor. 
(2) In cazul în care: orice motive de întärziere, ce nu se datoreaz� prestatorului, sau 

) alte circumstante neobi_nuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin incäicarea contractului de 

catre prestator, îndrept��esc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 
oricarei taze a acestora, atunci p�r�jile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare �i vor semna un 

act adi�ional 
14.3-Dac� pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respect� termenele contractuale, acesta 
are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea dateilperioadelor de 

prestare asumate se face cu acordul p�r�ilor, prin act adi�ional. 
14.4- În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execujie, orice 

intarziere în îndeplinirea contractului d� dreptul achizitorului de a solicita penalitái prestatorulu. 

15. Ajustarea pre�ului contractului 
15.1- Pentru serviciile prestate, pl��ile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarale in 

contract. Orice modificarea de tarif se face cu acordul p�r�ilor, prin act aditional. 

16. Forta major� 
16.1 - Forta major� este constatat� de o autoritate competentà. 
16.2 - Fo�a major� exonereaz� par�ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

16.3 Indeplinirea contractului va fi suspendat� in perioada de ac�iune a fortei majore, dar f�rå a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pår�ilor pän� la aparitia acesteia. 

16.4- Partea contractant� care invoc� for�a major� are obliga�ia de a notifica celeilalte p�r�i. imediat _i în 

mod complet, producerea acesteia �i s� ia orice måsuri care fi stau la dispozi�ie în vederea limit�ii 

consecintelor. 
l6.5 - Partea contractantà care invoc� for�a major� are obliga�ia de a notifica celeilalte p�r�i incetarea 

cauzei acesteia in maximum I5 zile de la incetare. 

16.6 - Dac� for�a major� ac�ioneazá sau se estimeaza ca va actiona o perioadá mai mare de 5 luni, fiecare 

parte va avea dreptul så notifice celeilalte pår�i incetarea de drept a prezentului contract, fär� ca vreuna 

din p�r�i s� poat� pretindá celeilalte daune-interese. 

17. Solu�ionarea litigiülor 

17.1 Achizitorul _i prestatorul vor depune toate etorturile pentru a rezolva pe cale amiabil�, prin 

tratative directe, orice nein�elegere sau disput� care se poate ivi intre ei in cadrul sau în leg�tur� cu 

indeplinirea contractului. 

17.2- Dac�, dup� 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul �i prestalorul nu reu_esc så rezolve 

in mod amiabil o divergen�� contractual�, fiecare poate solicita ca disputa s� : 

arbitraj la Camera de Comert _i lndustrie a Romaniei, fie de câtre instan�ele judec�tore_ti din Rom�nia. 

solu�ioneze fie prin 

18. Limba care guverneaz� contractul 

18.1 - Limba care guverneazà contractul este limba român�. 

19. Comunic�ri 
19.1- (1) Orice comunicare intre pår�i, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie s� fie 

transmis� in scris. 

(2) Orice document seris trebuie înregistrat atät in momentul transmiterii, c�t �i în momentul primiri. 



. Comunic�rile între pår�i se pot face �i prin telefon, telegram�, telex, fax sau e-mail cu condi�ia 

afirmàrii im scris a primiri comunic�rii. 

. Legea aplicabila contractului 

1-Contractul va ti interpretat conform legilor din România. 

22. C7 
Dartile au inteles sa incheie astaz1,. prezentul contract in 2 (douä) exemplare, cate 

pentru fiecare parte. 
nu 

Achizitor 
Centrul de Proiecte 

Educationale si Sportive Bucuresti- 

PROEDUS 

Prestator 
SC SSM-SU MAXPROTECT SRL 

DIRECTOR GEEERAL 

Constantin Padirar 

DIRECTOR 
Zvetlanku/|leartalgapa 

Avizat, DIRECTORAviLKEY
Ruxandfa Sinjjon 

Avizat, 
SEF SERLCU TABERE 

Adriana Tureac 

AVízat, 
SEF BIROU TABERE INTERNATIONALE SI STAGII 

Adrian Leopéraliu 

Avizat, 
SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE, RESURSE UMANE 

SI SECURTITATEA MUNCI 
Veronica Popesc 

Intocmit, 
CONSILIER TABERE INTERNATIONALE SLSTAGII 
Alexandru Savu PROE 
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