
CONTRACT DE PRlcSTARI SERVICII 

Nr. J?..1])9.0oata j)(!,p}, l,,,2l

1. Pnrţilc contrnctantc

I.AUTORITATEA NAVALA ROMANA cu sediul în Conslanla,lneinta Pori nr. 1,tcl./fax 0241/
616.124, fax 024 l /616.229, inmatriculata prin Legea 412/2002, cod fiscal 110558 I 8, eoni R06 
lTREZ23F845000200 l 30X, reprezentata prin Director General, Cosmin Laurentiu Dumitrache prin 
Capitania Zonala Galati cu sediul in Gaiali, Strada Portului, nr. 30, tel.I fax 0236/460.318, reprezentata prin 
Director Vlaclut Brinza in calitate de BENEFICIAR, şi 

2. S.C. INTEGRAL PROFESIONAL SECURITY S.R.L „ cu sediul in Gaiali, str. BRAILEI, nr. 
7/9, EL 2 Sp. 270 inrcgistrata la Oliciul Registrului Comertului sub nr.J17/16/2014, avand CUI 
R032638938.  reprezentata prin Administrator, in calitate de PRESTATOR.

2. Obiectul contractului

2.1. Obiectul prezentului contract ii constituie prestarea serviciilor de monitorizare sisteme alarmare si 
interventie, pentru loca(ia Căpitănia Portului Brăila, constand in supravegherea permanentă cu i\jutorul 
centralei de dispecerat la care este conectat sistemul, intervenţia operativă cu un echipaj mobil in caz ele 
evenimente. 

3. Pl'ctul contractului
3.1. Prestatornl se obligă să asigure servicii ele monitorizare a sistemului de alannarc si interventie pentrn 
loca(ia Căpitănia.Portului.Brăila clin mun. Brăila, str. Anghel Saligny nr.7, in conformitate cu obligatiilc 
asumate prin prezentul contract. 
3.2. Bencficiarnl se obliga sa platcasca prestatorului prctul convenii pcntrn incleplinirca contractului de 
prestari servicii care este de 150 lei/luna/obiectiv lara T.V.A. adică 1800 Ici anual la care se adauga 
T. V.A„342 lei ,in total 2142 Ici cu TVA 
3.3. Prctul convenit ele comun acord rmnânc ferm pc loata perioada de derulare n contractului. 

4. Durata contl'actului
4.1. Durata prezentului contract este de 12 luni inccpanel cu data scmnarii lui de către parii si imcgistrarea 
contractului la bcneliciar. 

5, Obligatiilc prestatorului 

5.1.Prcstatorul are obligatia ele a realiza la locatia mai sus mcntionata monitorizarea sistemului de alarma 
precum si interventia auto rapida prin intermediul echipt\jelor specializate la urmatoarcle evenimente: 
- actionai'c,\ butonului ele panica (claca este dotat),
- solicitarea telefonica sau prin tastatura pentru prevenirea si inlaturarea unui atac iminent;
- semnalizarea cfractici prin mijloace acustice si luminoase.



5.2. Sa conecteze sistemul benelfoiarului la clispcccratul prestatorului si sa puna in i'unctiunc comunicatia 
la sediul beneficiarului; 
5J. Sa mentina o permanenta lcgatura cu persoanele desemnate de bcneliciar, inf'onnandu-1 pe acesta 
despre eventualele evenimente negative. 
5.4. Timpul tizic de inlerventic poale li de maxim 7 minute de la aparitia alarmei de dispecerat, pana la 
sosirea echipei de interventie la obiectiv. 
5.5. ln caz de interventii de urgenta la solicitarea expresa a achizitornlui, personalul prestatornlui se va 
prezenta la sediul achizitornlui in termenul cel mai scurt din momentul primirii sesizarii. 
5.6. Sa asigure confidcnlialitatea infonnatiilor obtinute despre bunurilor aflate in incinta si despre 
conliguraLia obiectivului pe (oala durata clesfasurarii contractului clar si ulterior incetarii acestuia. 
5.7. Sa verifice buna Jl111cli01rnre a sistemului clupa încetarea alarmei. 
5.8. Sa urmareasca prin intermediul dispeceratului starea tehnicii a sistemelor pe baza comunicurilor 
centralei si sa intervina in cazul aparitiei unor evenimente de natura tehnica. 
5.9. Prestatorul se obliga sa respecte Regulamentele ele Functionare si de Ordine Interioara ale A.N.R. 
normele ele P.S.I., P.M„ si ele S.S.M. 
5.1 O.Sa imobilizeze si sa predea organelor ele politic faptuitori i sirprinsi in llagrant la obiectivul monitorizat 
si sa asigure conservarea probelor care atesta fopta. 
5.11.Sa nu paraseasca locul evenimentului pana la solutionarca acestuia si sa ini'ormczc urgent beneliciarul 
despre eveniment si modul de solutionare. 
5.12.Sa anuntc prin intermediul dispeceratului cca mai apropiata unitate de pompieri in cazul conlirmarii 
unei alarme ele incendiu, sau organelor de politic la confi rmarea prezentei in!'raelornlui in incinta 
obiectivului de catrc echipa de in(crvcntic comunicandu-se natura evenimentului. 
5.13. Sa actionczc cu mijloacele din dotare alaturi ele personalul bcncliciarnlui pentru limitnrea efectelor 
unui eventual incendiu pana la sosirea echipajelor ele pompieri. 
5.14. Sa asigure un (est gratuit. 
5.15. Daca va exista o culpa in indeplinirca obligatiilor asumate de prestator prin prezentul contract acesta 
se obliga sa plateasca pagubele produse conform raspunderii contractuale stabilite de dreptul civil. 
5.16. Constatarea pagubelor precum si suma baneasca ce reprezinta contravaloarea prejudiciilor produse se 
vor stabili de o comisie mixta formata clin reprezentanli ai beneficiarului si ai prestatorului reprezentanti 
agreati ele comun acord si/sau ele catrc organele competente ale statului Roman. 

6. Ohligatiilc beneficiarului

6.1. 13encficiarul are obligatia de a pune la clispozitia prestatorului documentatiile de care dispun pentru 
buna dcsfasurare a veri ficarilor. 
6.2. Beneficiarul isi asuma rcsponsabilitalea func(ionarii liniei telefonice fixe pe care le cfeclueaza 
comunicarea dintre centrala de alarmare si dispeceratul prestatorului. 
6.3. Sa armeze si sa utilizeze adecvat sistemul de alarma. 
6.4.Bcneliciarnl sc obliga sa platcasca prctul catre prcsla(or in termenul conveni( ele la emiterea facturii 
pentrn luna in care a fost presta( serviciul. 

7. Răspunderea părţilor

7.1 Pentrn neplata la termen, bencficiarnl datorează dobândă de 0,02 % , pcnalită\i de intarzierc in cuantum 
de 0,0 I% pentrn fiecare zi intarzială şi do bandă legală penalizatoare calculată in conformitate cu 
prevederile art. 3 din OG 13/2011 privind clobandă legală remuneratorie şi penalizatoare peniru obliga\ii 
băneşti, precum şi reglementarea unor măsuri rinanciar- fiscale in domeniul bancar, aprobate prin Legea 
111'. 43/2012. 



7.2. Pentru ncindcplinirca de către executor a obl igatiilor prevăzute, acesta datorează o dobândă de 0,02 
% , pcnalilaţi de intârzierc in cuantum de 0,01 % din valoarea produselor pentru produsele nelivrate sau 
livrate cu intarzicrc, pcnalită!i ce se vor re(inc din c/val facturii emise de executor, precum si dobândn 
legală pcnulizatoarc calculată in conformitate cu prevederile art. 3 din 00 13/2011 privind clobanda legală 
remuneratorie si penalizatoare pentru obligaţii bfmcsti, precum şi reglementarea unor rnasuri linanciar
liscale in domeniul bancar, aprobată prin Legea nr.43/2012. 

8. Jncctarea/ rezilierea contrnctului

8.1. Prezentul contract inceteaza atunci canci intervin urmatoarele cauze: 
- expirarea termenului pentru care a fost incheiat
- acordul de vointa al partilor
- imposibilitatea fi.irtuita de executare.

8.2.Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract ele catrc una dintre parti da dreptul partii 
lezate de a cerc rezilierea de plin drept a contractului de prestari servicii si ele a pretinde daune-interese. 
Rezilierea prezentului contract m1 va avea efoct asupra prestatiilor el'cctualc deja si scadente.Rezilierea va 
opera lara nici o alta formalitate si fora intervcntia instantelor judccaloresti. 
8.3. 13eneliciarul isi rezerva dreptul ele a denunta unilateral contractual, in cel mult 30 zile de la apnritia 
unor circurnstantc care nu au putut fi prevazute la dala încheierii contractului si care conduc la modificarea 
clauzelor contractuale în asa masura incat îndeplinirea contractului respective ar li contra interesului public. 
8.4. ln cazul prevazut mai sus prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corcspunzaloare pentru 
partea de contract incleplinita pana la dala dcnuntarii unilaterale a contractului. 

9. Forta majora

9.1. Forta majora este constatata ele o autoritate competenta. 
9.2. Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatilor asumate prin prezentul contract 
pe toala perioada în care acesta actioneaza. 
9.3. lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore dar fora a prejudicial 
drepturile ce li se cuveneau partîlor pana la aparilia acesteia. 
9.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia ele a notifica celeilalte parii imediat si in mod 
complet producerea acesteia sis a ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
9.5 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parii încetarea cauzei 
acesteia in maximum I 5 zile ele la încetare. 
9,6. Daca forla majora actioneaza sau se cstirneaza ca va actiona o perioada mai mare ele 6 luni, liecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de drept a prezentului contract rara ca vreuna din 
parii sa poala pretinde celeilalte daune-interese. 

10. Solutionarca litigiilor

I O. I. Bcnelkiarul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pcc ale amiabila prin tratative 
directe orice ncintclcgcre sau disputa care se poate ivi intre ci in cadrul sau in lcgatura cu indcplinirea 
contractului. 
10.2. Daca clupa 15 zile dela începerea acestor tratative bcncliciarul si prestatorul nu reusesc sn rcsolvc in 
mod amiabil o divergenta contractuala fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de calre instantele 
judccatoresti din Romania. 

11. Limba care guverncaza contractul

11. 1. Limba care guverneaza contractual este limba romana.



12. Comunicari

12.1.0rice comunicare intre parii referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie sa !ic transmisa in 

sens. 
Orice document scris trebuie înregistrat atal in momentul transmiterii cal si în momentul primirii. 
12.2. Comunicarile intre parti se pol face si prin telefon, telegram,fax,e-mail cu conditia confirmarii in scris 

a primirii comunicarii. 

13. Legea aplicabila contractului

13.1. Contrnctul va fi interpretat conform legilor clin Romania. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract ele prcslftri servicii in două exemplare originale, 

catc unul pcntrn llccare parte , astăzi ............................... şi intră in vigoare de la dala semnării şi 
înregistrări la bcncliciar. 
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