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          Ministerul Afacerilor Interne                                                     Localitatea București 
Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen                                  Primăria Sectorului 6 
                                                                                            Direcția Generală de Poliţie Locală Sector 6 
Nr. . . . . . . . . . . . .   din . . . . . . . . .2021                                   Nr. . . . . . . . . . . . .  din . . . . . . . .2021 

 
 

CONTRACT 
de formare profesională 

 
 

1. Părţile contractante: 
 

 
A. Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen, în calitate de instituţie de învăţământ a M.A.I. 

desemnată pentru formarea iniţială a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice și în 
domeniul circulaţiei rutiere, denumit în continuare PRESTATOR, cu sediul în municipiul Buzău, str. Dimitrie 
Filipescu, nr. 4, judeţul Buzău, telefon................, fax ..............., e-mail ...................., cod fiscal 26036881, cont 
RO95TREZ1665032XXX013140, deschis la Trezoreria Buzău, reprezentată prin chestor principal de poliţie 
dr. ........................., director; 
 

B. Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6,  în calitate de beneficiar al programului de formare 
iniţială a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice și domeniul circulaţiei rutiere, 
denumit în continuare BENEFICIAR, cu sediul în București, Șoseaua Orhideelor, nr. 2d, sector 6, telefon 
021.413.16.62, fax 021.413.17.43, e-mail contact@politia6.ro, cod fiscal 17314075, cont 
RO73TREZ70621G430900XXXX, deschis la Trezoreria Sector 6, reprezentată prin domnul ............., director 
general 

 
 
2. Obiectul contractului: 

Obiectul contractului îl constituie: 
a) organizarea şi desfăşurarea de către Prestator a programului de formare iniţială a 3 poliţişti locali cu 

atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice și în domeniul circulaţiei rutiere, cu durata de 3 luni, cursuri de zi, 
în conformitate cu Legea poliţiei locale nr. 155/2010, H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 109/2021 
privind formarea iniţială în anul 2021, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor 
locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere; 

b) servicii de cazare pe perioada desfăşurării de către Prestator a programului de formare iniţială pentru 
3 poliţişti locali. 
 
3. Durata contractului: 

Durata contractului este de 3 luni, iar derularea contractului începe la data de 13.09.2021 şi se va 
finaliza la data de 10.12.2021, conform O.M.A.I. nr. 109/2021 
 
4. Valoarea contractului şi modalităţi de plată: 

4.1. Valoarea totală a contractului este de 19.827,87 lei (nu se percepe TVA), fiind constituită din: 
a) contravaloarea serviciilor de școlarizare, respectiv parcurgerea programului de formare a unui număr 

de 3 polițiști locali nominalizaţi în anexa la prezentul contract, respectiv 7.650 lei; (2550 lei/poliţist local x nr. 
polițiști școlarizați) 

b) contravaloarea serviciilor de cazare în incinta instituției a unui număr de 3 poliţişti locali nominalizaţi 
în anexa la prezentul contract, determinată în acord cu prevederile OMAI nr. 243/2011 pentru aprobarea 
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Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea M.A.I., cu modificările şi 
completările ulterioare (45,61 lei/loc x 89 de zile x nr. de poliţişti locali), respectiv 12.177,87 lei. 
 4.2. Prestatorul va emite factura aferentă serviciilor de şcolarizare şi cazare în ultima lună de şcolarizare 
(începând cu data de 15.11.2021), urmând ca Beneficiarul să efectueze plata acesteia până cel târziu la data de 
08.12.2021. Documentele de absolvire (certificatul de absolvire şi foaia matricolă care atestă competenţele 
profesionale dobândite) vor fi eliberate cursanților numai după achitarea de către Beneficiar a contravalorii 
facturii. 

4.3. Beneficiarul va achita contravaloarea serviciilor de formare profesională şi de cazare realizate de 
către Prestator, prin virament bancar în contul RO95TREZ1665032XXX013140 deschis la Trezoreria Buzău; 
datele de identificare ale Beneficiarului sunt: cod fiscal 17314075, cont RO73TREZ70621G430900XXXX 
deschis la Trezoreria Sector 6. 

4.4. Prestatorul va emite factura în concordanță cu datele asumate de Beneficiar prin prezentul contract; 
situațiile deosebite ce determină modificarea numărului de cursanți școlarizați și/sau cazați trebuie notificate de 
către Beneficiar în scris, până la data emiterii facturii, în vederea încheierii actului adițional; Prestatorul nu își 
asumă responsabilitatea pentru modificările comunicate ulterior emiterii facturii.  
 
5. Obligaţiile părţilor 
A. Prestatorul se obligă: 

a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a metodologiilor 
în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale; 

b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării 
activităţii de formare profesională; 

c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire la 
terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică, inclusiv eliberarea certificatului de 
absolvire şi a foii matricole care atestă competenţele profesionale dobândite; 

d) să asigure instructajul privind protecţia muncii; 
e) să nu impună cursanţilor să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de 

formare profesională. 
 
B. Beneficiarul se obligă: 

a) să asigure frecventarea de către cursanţi a programului de formare profesională pe întreaga perioadă; 
b) să achite la termenele prevăzute la punctul 4.2 din prezentul contract, contravaloarea facturii emise de 

prestator, corespunzător serviciilor de formare și de cazare contractate. 
c) să aducă la cunoştinţa cursanţilor faptul că pe perioada participării la programul de formare, aceştia au 

următoarele obligaţii: 
-  să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi 

numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora; 
-  să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională; 
- să respecte normele privind securitatea şi sănătatea în muncă; 
- să respecte prevederile Regulamentului de ordine interioară al Centrului Multifuncţional de Pregătire 

Schengen; 
- să participe la cel puţin 80% din orele aferente fiecărei competenţe din planul de învăţământ. 

6. Răspunderea contractuală 
6.1 În cazul în care cursantul nu poate continua sau finaliza cursul din motive de forţă majoră, beneficiarul va 
suporta doar cheltuielile efectuate de prestator în executarea contractului; 
6.2. Sumele reprezentând cheltuieli efectuate de către prestator în executarea contractului se vor achita 
proporţional cu numărul cursanţilor. 
 
7. Clauze speciale 
7.1 Părţile contractante pot stabili prin act adiţional şi alte clauze contractuale, dacă acestea nu sunt contrare 
legii. 
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8. Încetarea contractului 
8.1. Prezentul contract încetează de plin drept fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal    
arbitraj/instanţe judecătoreşti, în cazul în  care  una dintre părţi: 
• nu îşi execută una dintre obligaţiile părților din prezentul contract; 
• cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi; 
• îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă 
parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract. 
8.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu 
cel puţin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele. 
8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 
contractante. 
8.4. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea 
contractului. 
8.5. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii în cel mult 30 de zile de la 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar prejudicia drepturile sale. 
8.6. Prezentul contract încetează: 
- la expirarea perioadei prevăzută la art. 3 
- în condiţiile prezentului articol. 
- prin acordul expres al ambelor părţi. 
 
9. Notificări 
9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 
îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 
9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu 
confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe 
această confirmare. 
9.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin 
intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 
 
10. Forţa majoră 
10.1.   Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toata perioada în care acţionează aceasta. 
10.2.  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părților până la apariţia acesteia. 
10.3.   Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor. 
10.4.   Se consideră caz de forţă majoră situaţiile intervenite independent de voinţa părților, imprevizibile și 
inevitabile, care survin după intrarea în vigoare a contractului, împiedicând una din părti să-şi îndeplinească, 
total sau parţial, obligaţiile asumate prin prezentul contract. Greva propriilor angajaţi nu poate constitui caz de 
forţă majoră. 
10.5.    Cazurile de forţă majoră pot fi opuse celeilalte părţi numai dacă partea care le invocă comunică în scris, 
în termen de maximum 3 zile de la data apariţiei cazului de forţă majoră, celeilalte părți, situaţia intervenită şi 
prezintă în alte 14 zile ulterioare un certificat emis de autorităţile competente, privind realitatea evenimentului 
invocat, legalitatea constatării lui, precum şi durata sa. 
10.6.   În situaţia când cazurile de forţă majoră apărute şi invocate au o durată mai mică de 15 zile, prelungesc 
în mod automat, cu perioada de timp respectivă, termenele de îndeplinire a obligaţiilor părtii care le-a invocat. 
Dacă acestea au o durată mai mare de 15 zile, părţile contractuale vor analiza dacă şi în ce condiţii pot continua 
contractul.  
10.7. Daca forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 30 zile, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna 
dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
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11. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
11.1 Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării prezentului 
contract cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materie de protecția datelor (principiul legalității, 
echității, transparenței, exactității, responsabilității, limitării legate de scop și de stocare). În sensul dispozițiilor 
prezentului contract, datele care fac obiectul prelucrării se pot referi la: nume, prenume, funcție, adresă de e-
mail, număr de telefon, date necesare emiterii facturii fiscale conform legislației în vigoare. 
 
12. Dispoziţii finale 

Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat, în două exemplare, din care 
unul pentru Prestator şi unul pentru Beneficiar. 
 
 
               PRESTATOR,                                                                                    BENEFICIAR, 
 
           

      DIRECTOR                                                                 Direcția Generală de Poliție Locală S6                                                        
     Chestor principal de poliție                                                                           Director General 
          
         dr.                                                                               
                                                                        
 
 
                  Vizat CFPP                                                                              Director General Adjunct 
                  Contabil-şef                                                                                          
                   
                      
                                                                                                  
                                                                                                                                  Vizat CFP 
                                                                                        

                         
               Consilier juridic                                                                            
                                                                                                                         Vizat Serviciul Juridic 
 
 
 
                                                                                                                            Direcția Economică 
                                                                                                                                 
 
 
                                                                                                            Direcția Management Resurse Umane 
                                                                                                                                
 
                                                                  
 
                                                                                                                            Șef Serviciu R.U.F.P.I. 
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                                                                                                                                          Anexa nr. 1 
                                                                                                                                          la Contract 

 
 

TABEL  NOMINAL 
cu poliţiştii locali care vor participa la cursul de formare iniţială 

Direcția Generală de Poliţie Locală Sector 6 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 
 

Numele şi prenumele Serie 
C.I. 

Nr. 
C.I. 

Data 
eliberării  

C.I. 
CNP 

Observaţii 
(se asigură 
cazare – 
da/nu) 

1.       Da 
2.       Da 
3.       Da 

 
 
 

Direcția Generală de Poliție Locală S6 
Director General 

 
                                                                              
 
 
 
 
 


