
C O N T R A C T D E S E R V I C I I 
N r . 234/03.05.2016 

In temeiul O U G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările si 
modificările ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestări servicii, i n t r e 

A D M I N I S T R A Ţ I A G R Ă D I N A Z O O L O G I C Ă , adresa: str. Vadul Moldovei , nr. 4, sector 1, 
telefon/fax: 269.06.02/269.06.05, codul fiscal 4505375, cont R 0 7 3 TREZ 24G6 7500 0200 109X, 
Trezorerie Sector 1, reprezentată prin Director Dr. Ancuta Elena Oprea, în calitate de achizitor, pe de o 
parte si 

S.C. P R O F O C U S I M P E X S.R.L., cu sediul in Fieni str. Runcului nr. 11 judeţul Dambovita, telefon 
0745.085490, înmatriculata la Registrul comerţului sub nr. J l5 /37 /1998, Cod fiscal RO 10179044, 
cont bancar RO15RNCB0128045430990001 , deschis la B C R Targoviste si R 0 6 2 TREZ 2775 069X 
X X 0 0 0249, deschis la Trezoreria Fieni, reprezentata prin doamna Timar Gabriela, in calitate de 
administrator, în cal i ta te de p r e s t a t o r , pe de alta parte, 

2 . Definiţii 
2. 1. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract - reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale. 
b . achizitor si prestator - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul platibil prestatorului de către achizitor, in baza contractului pentru 

indeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului; 
e. forţa majora - un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul incheierii contractului si care face 
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu 
este considerat forţa majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din parti; 

f. termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform I N C O T E R M S 2000 - Camera 
Internaţionala de Comerţ (CIC). 

g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3 . I n t e r p r e t a r e 
3 . 1 . In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3 . 2 . Termenul "zi"sau "zi le" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 

4 . O b i e c t u l p r i n c i p a l al c o n t r a c t u l u i 
4. 1. Obiectul contractului este prestarea de „SERVICII D E SECURITATE SI S Ă N Ă T A T E -

consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor - " privind situaţiile de urgenta, 
prevenirea riscurilor profesionale si legislaţia munci i" , Cod CPV: 71317000-3 , si SERVICII DE 
P R E V E N I R E A INCENDIILOR Cod CPV: 75251110-4, pentru angajaţii. 

4. 2. Obiectul contractului il constituie prestarea si decontarea următoarelor servicii 
a. propunerea atribuţiilor si răspunderilor in domeniul securităţii si sanatatii in munca, ce revin 

lucratorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează in fisa postului, cu 
aprobarea angajatorului; 

b . verificarea/testarea cunoaşterii si aplicării, de către toti lucratorii, a masuri lor prevăzute in 
planul de prevenire si protecţie, p recum si a atribuţiilor si responzabilitatilor ce le revin in 
domeniul securităţii si sanatatii in munca , stabilite prin fisa postului; 

c. intocmirea unui necesar (opis) de documentaţi i cu caracter tehnic de informare si instruire a 
lucratorilor in domeniul securităţii si sanatatii in munca; 

d. elaborarea tematicilor pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru 
fiecare loc de munca, asigurarea informării si instruirii lucratorilor in domeniul securităţii si 
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sanatatii in munca si verificarea cunoaşterii si aplicării de către lucratori a informaţiilor 
primite; 

e. intocmirea impreuna cu angajatorul si persoana desemnata pentru activităţi de securitate si 
sănătate in munca a regulamentului intern de desfăşurare a activităţii de securitate si sănătate 
in munca; 

f. intocmirea normativului intern de acordare a echipamentului individual de protecţie in funcţie 
de riscurile care reies din evaluarea de risc pe locuri de munca, evaluare care va fi pusa de 
beneficiar la dispoziţia prestatorului; 

g. intocmirea planului de prevenire si protecţie in urma evaluării de risc pe locuri de munca puse 
la dispoziţie de beneficiar; 

h. intocmirea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii impreuna cu personalul tehnic de 
specialitate al societăţii pe baza instrucţiunilor de lucru puse la dispoziţie de angajator; 

i. stabilirea impreuna cu angajatorul a locurilor de munca cu risc ridicat si specific; 
j . colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentanţii lucratorilor si medicul de medicina muncii in 

vedere coordonării masurilor de prevenire si protecţie; 
k. consultanta privind infintarea, organizarea si funcţionarea Comitetului de Securitate si 

Sănătate in Munca; 
1. propunerea de clauze privind securitatea si sănătatea in munca la încheierea contractelor de 

prestări servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori străini; 
m. întocmirea tematicilor pentru cele trei tipuri de instructaje : general introductiv, locul de 

munca, periodic ; 
n. întocmirea dispoziţiilor specifice situaţiilor de urgenta. 
o. întocmirea testului anual pentru verificarea cunoştinţelor privind situaţiile de urgenta, 
p . întocmirea planului anual privind situaţiile de urgenta. 
q. Efectuarea controalelor interne trimestriale impreuna cu personalul angajat al instituţiei. 
r. consilierea angajatorului cu privire la prevederile legale privind securitatea si sănătatea in 

munca si activitatea PSL. 
s. Ia cererea beneficiarului si cu acordul inspectorului de securitate si sănătate in munca al ITM 

Bucureşti va asista la controalele făcute la instituţie. 

5. P r e ţ u l c o n t r a c t u l u i 
5. 1. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului, pentru serviciile enunţate mai sus, preţul de 

5.195,00 lei/luna, la care se adaugă 1.039,00 lei/luna TVA. Preţul total este 6.234,00 lei/luna. 
5. 2. Preţul convenit pentru serviciile prestate pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului 

(8 luni), este de 41.560,00 lei la care se adaugă 8.312,00 lei TVA. Valoarea totala a contractului 
este 49.872,00 lei. 

6. D u r a t a c o n t r a c t u l u i 
6. 1. Contractul intră în vigoare de la data semnării, respectiv 03.05.2016 si se finalizează la data de 

31.12.2016. 

7. Apl icab i l i t a te 
7. 1. Contractul de servicii intră în vigoare la data semnării lui de către părţile contractante. 

8. D o c u m e n t e l e c o n t r a c t u l u i 
8. 1. Documentele prezentului contract sunt: 

a. Procese verbale/rapoarte de activitate formulate de către prestator si prezentate achizitorului 
referitoare la activitatea prestata de primul in favoarea celui de al II-lea. 

b . Facturi fiscale in care va fi consemnat obligatoriu "cv. C. 234/2016, luna " 

9. D r e p t u r i l e si obl igaţ i i le p r i nc ipa l e ale p r e s t a t o r u l u i 
9. 1. Prestatorul are dreptul de a solicita beneficiarului toate informaţiile considerate necesare prestării 

in cat mai bune condiţii a serviciilor contractate; 
9. 2. Prestatorul are dreptul de a solicita beneficiarului respectarea celor stabilite cu privire la pret si 

modalităţi de plata a acestuia; 
9. 3. Prestatorul are dreptul ca, in situaţia nerespectarii de către beneficiar a obligaţiilor de plata 

asumate, sa refuze continuarea prestării serviciilor contractate; 



9. 4. Prestatorul are obligaţia sa presteze serviciile angajate prin prezentul contract, in termenele 
stabilite de comun acord cu beneficiarul; 

9. 5. Prestatorul, in cazul constatării unor deficiente legate de prezentul contract, le va remedia in cel 
mai scurt timp posibil; 

9. 6. Prestatorul, trimestrial va face verificări la societate, iar cand se constata deficiente pe linia 
securităţii in munca v-a inmana administarorului societăţii o nota de constatare; 

9. 7. Prestatorul, are obligaţia sa respecte reglamentul de ordine interioara al beneficiarului; 
9. 8. Prestatorul are obligaţia de a asigura forţa de munca, materialele, echipamentele si toate celelalte 

obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in măsura in care 
necesitatea asigurării acestora este prevăzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil 
din contract. 

9. 9. Prestatorul se obligă să nu angajeze sau să efectueze nici o activitate în detrimentul intereselor 
achizitorului. 

9. 10. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată este răspunzător de 
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

9. 11 . Prestatorul are obligaţia de a respecta si executa dispoziţiile achizitorului in orice problema, 
menţionata sau nu in contract, referitoare la serviciile prestate. In cazul in care prestatorul 
considera ca dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 
ridica obiecţii, in scris, fara ca obiecţiile respective sa il absolve de obligaţia de a executa 
dispoziţiile primite, cu excepţia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. 

9. 12. Sa păstreze pe perioada contractului toate documentele/autorizaţiile, raporturi statistice, note de 
control, procese verbale, etc. 

9. 13. Sa respecte regulamentul de ordine interioara al beneficiarului. 
9. 14. Sa păstreze confidenţialitatea datelor despre Administraţia Gradina Zoologica, cu ocazia prestării 

serviciilor. 
9. 15. Prestatorul are obligaţia sa faca cunoscut angajaţilor sai Normele de protecţia Muncii , pentru 

prevenirea si evitarea accidentelor de munca, precum si a imbolnavirilor profesionale cu privire 
la activitatea desfăşurata de către aceştia in incinta Administraţiei Gradina Zoologica. 

9. 16. Prestatorul este direct răspunzător pentru conduita angajaţilor sai pe timpul desfăşurării 
prestaţiilor in incinta Grădinii Zoologice si pentru modul in care aceştia se conformează 
obligaţiilor impuse de normele de protecţia muncii . 

9. 17. Pe întreaga perioada de derulare a contractului, prestatorul isi asuma riscul unui eventual 
accident, care s-ar putea solda cu vătămarea fizica sau moartea unei personae si va suporta orice 
eventuale cheltuieli. 

9. 18. Autoritatea contractanta nu va fi responsabila sau răspunzătoare in nici o situaţie de producere a 
unui accident de munca a personalului prestatorului. 

10. D r e p t u r i l e si obligaţi i le p r i n c i p a l e ale ach iz i to ru lu i 
10. 1. Achizitorul, in vederea unei cat mai bune si complete prestări a serviciilor contractate, se obliga 

sa comunice, la data încheierii prezentului contract, o lista care sa cuprindă date despre obiectul 
de activitate al societăţii comerciale beneficiare, despre activităţile desfăşurate de către salariaţii 
acesteia precum si orice alte elemente solicitate de către prestator si cuprinse intr-o anexa, parte 
integranta a prezentului contract; 

10. 2. Achizitorul se obliga sa respecte toate clauzele prezentului contract; 
10. 3 . Achizitorul se obliga a furniza si a pune la dispoziţia consultantului toate informaţiile si detaliile 

de natura a permite prestatorului îndeplinirea, in condiţii opt ime, a serviciului de prevenire si 
protecţie; 

10. 4. Achizitorul se obliga sa asigure accesul prestatorului la toate locurile de munca si sa puna la 
dispoziţia acestuia toate datele necesare desfăşurării activităţii de prevenire si protecţie; 

10. 5. Achizitorul se obliga sa puna la dispoziţia prestatorului cărţile tehnice ale echipamentelor de 
munca folosite in procesul munci i , traduse in limba romana, dupa caz; 

10. 6. Achizitorul se obliga sa informeze prestatorul asupra factorilor cunoscuţi ca au efecte sau sunt 
susceptibili de a avea efecte asupra securităţii si sanatatii lucratorilor; 

10. 7. Achizitorul se obliga a respecta întocmai si in totalitate indicaţiile prestatorului si sa duca la 
îndeplinire toate masurile stabilite de comun acord cu prestatorul in notificările incheiate cu 
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acesta, pentru buna funcţionare a activităţii; 
10. 8. Achizitorul va numi un conducător de loc de munca/o echipa de conducători de locuri de munca, 

care vor fi individualizaţi ulterior printr-o anexa parte integranta a prezentului contract; 
10. 9. Achizitorul va da dispoziţii cu caracter obligatoriu către lucratorii sai, in vederea respectării de 

către aceştia a tuturor prevederilor legislative din domeniul securităţii si securităţii in munca; 
10. 10. Achizitorul se obliga sa aducă la cunoştinţa prestatorului in scris orice modificare privind 

echipamentele de munca, persoane angajate, puncte de lucru, modernizări; 
10. 11. Achizitorul se obliga sa permită accesul angajaţilor prestatorului la toate locurile de munca; 
10. 12. Achizitorul se obliga sa furnizeze informaţii, inclusiv documente legate de condiţiile de munca si 

securitate in conformitate cu prevederile legale aplicabile ; 
10. 13. Achizitorul se obliga sa plătească preţul stabilit la cap 5 din prezentul contract, către prestator, in 

termen de 30 (treizeci) de zile de la transmiterea facturii de către acesta pe baza de proces verbal 
de receptie/nota de constatare pentru serviciile prestate. 

10. 14. Achizitorul se obliga sa analizeze si sa elimine deficientele semnalate de prestator privind 
securitatea si sănătatea in munca. 

In caz de necomunicare a acestor modificări de către beneficiar, prestatorul nu-si asuma 
responsabilitatea pentru orice daune sau sancţiuni suportate de către acesta si legate de 
operaţiunile mai sus menţionate si necomunicate prestorului. 
a. in situaţia in care doreşte consultanta de specialitate si cercetarea accidentelor de munca cu 

incapacitate temporara de munca produse sau a imbolnavirilor profesionale, il va anunţa pe 
prestator in termen de maxim 24 de ore de la producerea unui eveniment sau imbolnavire 
profesionala, pentru a putea fi cercetate in termenele legale; 

b . isi asuma responsabilitatea pentru neaducerea la indeplinire a obligaţiilor legale necesare de 
indeplinit si comunicate de către prestator, in scris prin procesele verbale sau notele de 
constatare; 

c. Se obliga a achita prestatorului sumele corespunzătoare serviciilor prestate si aceasta in 
condiţiile, cuantumurile si la termenele stabilite in capitolul 5 al prezentului contract. 

1 1 . Sanc ţ i un i p e n t r u ne indep l in i r ea cu lpab i la a obl igaţ i i lor 
1 1 . 1 . In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuşeşte sa-si executa obligaţiile asumate 

prin contract (intarzie sau devansează prestarea serviciilor) atunci achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota de 0,2%/zi din 
valoarea contractului, pentru perioada care decurge intre data din graficul de execuţie aferenta 
respectivei prestaţii si data reala a prestării. 

11 .2 . In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu efectuează serviciile convenite, sau 
prestaţia este de calitate necorespunzatoare, atunci achizitorul are dreptul de a deduce /cere o 
suma echivalenta cu o cota de 5 0 % din valoarea contractului, care va fi reţinuta din plata către 
prestator sau achitata neintarziat de către acesta. In caz contrar vor fi percepute penalităţi de 0,1 
%/zi intarziere, aplicabile cotei de 5 0 % din valoarea contractului, care reprezintă daune cauzate 
de neprestarea serviciilor. 

11. 3. In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onorează facturile in termen de 30 de zile 
de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plaţi, ca penalităţi, o suma 
echivalenta cu o cota 0,2 %/zi din plata neefectuata. 

11 .4 . Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti, in mod 
culpabil, da dreptul pârtii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata 
de daune-interese. 

1 1 . 5 . Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
prestatorului, fara nici o compensaţie, daca acesta din urma da faliment, cu condiţia ca aceasta 
renunţare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. 
In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract executata pana la data denunţării unilaterale a contractului. 

12. S t a n d a r d e 
12. 1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele în vigoare aplicabile in domeniu, 

în România . 



13 . T r a n s p a r e n ţ a 
13. 1. Părţile convin că prezentul contract va respecta dreptului de proprietate intelectuală şi principiul 

concurenţei loiale. 

14. A m e n d a m e n t e 
14. 1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data incheierii 
contractului. 

15. î n c e p e r e , f inal izare, i n t a r z i e r i , s i s ta re servicii 
1 5 . 1 . Prestatorul are obligaţia de a incepe prestarea serviciilor imediat dupa semnarea contractului. 
15. 2. In cazul in care prestatorul suferă intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 

exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adaugă la preţul contractului. 

1 5 . 3 . In cazul in care: 
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datorează prestatorului si nu a 

survenit prin incalcarea contractului de către acesta; ori alte circumstanţe neobişnuite 
susceptibile de a surveni, altfel decât prin incalcare a contractului de către prestator, atunci, 
prin consultare, părţile vor stabili de comun acord: 
orice prelungire a duratei de execuţie la care prestatorul are dreptul; 
totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adaugă la preţul contractului, si vor semna un 
act adiţional. 

16. A j u s t a r e a p r e ţ u l u i c o n t r a c t u l u i 
16. 1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in 

propunerea financiara, conform anexei la contract 

17. Ces iunea 
17. 1. Prestatorul are obligaţia de a nu cesiona total sau parţial drepturile si obligaţiile sale asumate prin 

contract, cu excepţia creanţelor izvorâte din indeplinirea oligatiilor prezentului contract. 
17. 2. Prestatorul are obligaţia de informa Achizitorul in termen de cel mult 3 zile de la incheierea 

contractului de cesiune. 

18. F o r ţ a m a j o r a 
1 8 . 1 . Forţa majora este constatata de o autoritate competenta. 
18. 2. Foi ta majora exonerează părţile contractante de indeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta acţionează. 
18. 3 . îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a forţei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariţia acesteia. 
18. 4. Partea contractanta care invoca forţa majora are obligaţia de a notifica celeilalte parti, imediat si 

in m o d complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispoziţie in vederea 
limitării consecinţelor. 

18. 5. Daca forţa majora acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna din parti sa poată pretinde celeilalte daune-interese. 

19. So lu ţ i ona rea li t igiilor 
19. 1. Achizitorul si furnizorul vor face 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 legătura cu 
indeplinirea contractului. 

19. 2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reuşesc sa 
rezolve in m o d amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
soluţioneze de instanţa competenta de la sediul Achizitorului. 
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20. L i m b a ca r e g u v e r n e a z ă con t rac tu l 
20 .1 . Limba care guvernează contractul este l imba romana. 

2 1 . C o m u n i c ă r i 
2 1 . 1. Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 
2 1 . 2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
2 1 . 3 . Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării in scris 

a primirii comunicării . 

22 . Legea ap l icab i la con t r ac tu lu i 
22 .1 . Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

2 3 . C lauze finale 
23 . 1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional incheiat intre părţile 

contractante. 
23 . 2. Prezentul contract reprezintă voinţa pârtilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, 

anterioara sau ulterioara incheierii lui. 
23 . 3. Contractul intra in vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante. 
2 3 . 4 . Părţile au inteles sa incheie azi 03.05.2016, prezentul contract in doua exemplare, cate unul 

pentru fiecare parte. 

Achizitor 
ADMINISTRAŢIA GRADINA ZOOLOGICA 
Director, 
Dr. Oprea Anâg||p|£fria. 

Prestator 
S.C. PROFOCUS IMPEX S.R.L. 
Administrator 
Timar Gabriela 

.OG\CA 
Serviciu econonuc-restirse umane 

Asociaţii Contabilitate SRL 

r 

legalitate 
Capisizu & Asociaţii" - Sj£ 

-XI 

Consultanta achiziţii, 
SC IP G O Inventures Incorporated SRL 
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