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INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICA cu sediul in Bucuresti,
Soseaua Oltenitei nr. 158-160, sector 4, cod de inregistrare fiscala nr. 4183172, cont
virament: R088TREZ7045032XXX005033, deschis la Trezoreria Sector 4
Bucuresti, reprezentat prin Director, comisar-sef de politie Cazacu Nicusor, in calitate
de furnizor
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DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA ~I CONTROL A
MUNICIPIULUI BUCURE~TI cu sediul in Bucuresti, str. B-dul Libertatii, nr.18,
B1.104, sector 5, cod de inregistrare fiscala nr. 28412052, cont
R055TREZ24G61 0304201300X, deschis latrezorerie sector 5, reprezentat prin
domnul Daniel Rasica-Director General, in calitate de beneficiar,

in temeiul prevederilor art. 18 din Legea politiei locale nr. 155/2010, ale
art. 11 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei
locale, aprobat prin Hotardrea Guvernului nr. 1.332/2010, ale dispozitiilor art. 7
alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3012007privind organizarea si
functionarea Ministerului Afacerilor ~i Interne, aprobata cu modificdri prin Legea
nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului
ministrului Afacerilor Interne nr. 1 din 9 ianuarie 2020 privind formarea initiala, in
anul 2020, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor
locali cu atributii in domeniul ordinii # linistii publice si in domeniul circulatiei
rutiere, de comun acord au convenit incheierea prezentului contract.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1 Prezentul contract are ca obiect fumizarea de servicii educationale in vederea
formarii initiale a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si
in domeniul circulatiei rutiere pentru cinci angajati ai Beneficiarului, denumiti in
continuare CURSANTI, cu precizarea drepturilor si obligatiilor partilor semnatare in
concordanta cu legislatia in vigoare.

Art. 2 Activitatea de formare si evaluare a participantilor la programul de formare
initiala, organizat de fumizor, se va desfasura in conformitate cu prevederile legale in
vigoare si in baza Curriculumului nr. 425546 din 23.03.2011 elaborat la nivelul
Directiei Generale Management Resurse Umane.



III. DURATA CONTRACTULUI
Art. 3 Prezentul contract se incheie pentru durata programului de formare, stabilita

••conform prevederilor legale in vigoare, respectiv 17.02 -15.05.2020.

IV. OBLIGATIILE PA.RTILOR

Art. 4 Furnizorul se obliga:

a) sa presteze servicii educationale in conformitate cu prevederile
Curriculumului elaborat de catre Directia Generals Management Resurse
Umane;

b) sa asigure baza materiala necesara desfasurarii activitatilor educationale;
c) sa informeze cursantii cu privire la Regulamentul intern al institutiei de

formare;
d) sa aduca la cunostinta cursantilor conditiile de inmatriculare, scolarizare,

examinare, reexaminare si absolvire;
e) sa asigure, la solicitarea beneficiarului, servirea meselor principale, in zilele

lucratoare, in conformitate cu normele legale in vigoare;
f) sa elibereze certificatul de absolvire a cursului, cu mentionarea

competentelor profesionale dobandite, insotit, la cerere, de foaia matricola,
cursantilor care au promovat examenul de absolvire si pentru care au fost
achitate cheItuielile de scolarizare, dupa caz masa si cazare, ocazionate de
urmarea programului de formare.

Art. 5 Beneficiarul se obliga:

a) sa aduca la cunostinta cursantilor din structura proprie obligatia de a
respecta Regulamentul intern al institutiei de invatamant furnizoare a
serviciilor educationale, normele de securitate si sanatate in munca, precum
si celelaIte drepturi si obligatii ce incumba calitatii de cursant;

b) sa achite cheItuielile de scolarizare si cheltuielile de cazare si/sau masa,
dupa caz, pentru fiecare cursant inmatriculat provenit din structura proprie;

c) sa intreprinda masurile legale in situatia in care cursantul nu are certificate
toate competentele prevazute in curiculum ca urmare a neprezentarii la
programul de formare sau a nepromovarii examinarii/reexarninarii, cu
suportarea din nou a cheltuielilor conform prevederilor legale in vigoare.

V. PLATA SI MODALITA.TI DE PLATA.
Art.6 Cuantumul cheItuielilor de scolarizare este de 2.000 lei pentru fiecare
cursant inmatriculat, conform prevederilor Ordinului ministrului Afacerilor Interne
nr. 1 din 9 ianuarie 2020 privind formarea initiala, in anul 2020, in institutiile de
formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in
domeniul ordinii :;ilinistiipublice :;iin domeniul circulatiei rutiere.
Art.6.1 Pretul contractului avand ca obiect servicii de formare profesionala pentru
5(cinci) politisti locali din cadrul Directiei Generale de Politie Locala ~i Control a
Municipiului Bucuresti, pentru perioada 17.02-15.05.2020, este 10.000,00 lei (Cara
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TVA).
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- Ar.t. 7 Cuantumul cheltuielilor privind cazarea si masa cursantilor, urmeaza a fi
stabilit in urma solicitarii beneficiarului, conform prevederilor OMAI nr. 24312011
.pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate in
administrarea Ministerului Afacerilor Interne si Ordinului ministrului Afacerilor
Interne nr. 1 din 9 ianuarie 2020 privind formarea initiald, in anul 2020, in
institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu
atributii in domeniul ordinii si linistii pub lice si in domeniul circulatiei rutiere .
Art. 8 Fumizorul se obliga sa factureze sumele reprezentand cheltuieli de scolarizare
~icazare si sa transmita factura la adresa Beneficiarului in termen de 5 zile de la data
inmatricularii cursantilor la programului de formare. Sumele reprentand cheltuieli cu
servirea hranei cursantilor vor fi facturate lunar ~i transmise beneficiarului pe
perioada de derulare a programului de formare.
Art. 9 Beneficiarul va deconta valoarea serviciilor facturate, prin ordin de plata, in
termen de 30 zile calendaristice, in baza facturii emisa de fumizor. Sumele
reprezentand cheltuieli de scolarizare incasate de fumizor urmeaza a fi virate la
bugetul de stat.
Art. 10 Orice reclamatii privind facturile vor fi comunicate fumizorului in termen de
5 de zile calendaristice de la data primirii lor de catre Beneficiar. In caz de reclamare
a sumelor facturate, obligatia de plata pentru sumele reclamate este suspendata in
perioada de verificare a corectitudinii sumelor facturate, perioada de verificare
neputand depasi 15 zile calendaristice. Beneficiarul este obligat sa achite sumele
facturate si necontestate.
Art. 11 Obligatia de plata va fi considerata ca fiind indeplinita la data alimentarii
contului fumizorului.
Art. 12 Neplata cheltuielilor de scolarizare, cazare si masa aferente cursantilor
inmatriculati in termenele indicate de prezentul contract, conduce la calcularea de
penalitati,
Art. 13 Sumele reprezentand cheltuieli de scolarizare si cazare, incasate de catre
fumizorul de formare, nu vor fi restituie in situatia in care cursantul intrerupe
programul de formare, este retras de catre beneficiar de la programul de formare
profesionala, nu dobandeste toate competentele prevazute in curriculum, nu
promoveaza examenele, ori in alte situatii neimputabile fumizorului.
Art. 14 Neachitarea de catre beneficiar a cheltuielilor privind scolarizarea, cazarea si
masa cursantilor inmatriculati confera fumizorului dreptul de a nu elibera
documentele prin care se atesta participarea sau absolvirea programului de formare .
VI. PENALITATI
Art. 15 In cazul in care Beneficiarul nu onoreaza facturile in termenul scadent
prevazut la art. 9, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati 0 suma
echivalenta cu 0,I% din suma neachitata, pe zi de intarziere.

VII. iNCETAREA CONTRACTULUI
Art.16 Prezentul Contract inceteaza la data finalizarii perioadei de formare.
Obligatiile nascute pana la data incetarii contractului vor fi executate in conditiile
contractuale stabilite.

VIII. COMUNICARI
Art. 17 Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.
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-.Art.18 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.
Art.19 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau email, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii,

IX. RAsPUNDEREA CONTRACTUALA
Art. 20 Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin
prezentul contract atrage raspunderea partii in culpa, in afara de cazurile de exonerare
prevazute de lege.
Art.21 Eventualele litigii cu privire la derularea prezentului contract vor fi
solutionate pe cale amiabila, In caz contrar solutionarea acestor litigii se va face de
catre instantele judecatoresti competente.

X. DISPOZITII FINALE
Art.22 Prezentul contract poate fi modificat sau completat in scris, prin act aditional,
la solicitarea oricareia dintre parti, cu acordul celeilalte.
Art.23 Prezentul contract s-a incheiat azi, in doua exemplare, din care
un exemplar pentru beneficiar si unul pentru fumizor.
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