
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 

la 

CONTRACTUL DE SERVICII nr. 78/ 25.04.2019 

 

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Între:  

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ, cu sediul în Șos. Vitan - Bârzeşti nr. 11, sector 4, Bucureşti, 
telefon: 021332.09.54; Fax: 021332.06.15; E-mail: office@brml.ro; cod fiscal RO4283376, cont IBAN  
RO46TREZ23G800130200130X deschis la Trezoreria sector 4, reprezentat prin director general ing. Dorina 

Florinela ACHIM   
reprezentată prin DIRECŢIA REGIONALĂ DE METROLOGIE LEGALĂ BUCUREȘTI, adresa sediu str. 
Cornelia nr. 4, sector 4, București, tel. 0213360003, fax: 0213360010, e-mail: drmlbucuresti@brml.ro, reprezentată 
prin director dipl.ing.ec. Iulian MITRANA și șef birou economic  ec. Valentina Marinică, în calitate de achizitor, de o 
parte 
și 
operatorul economic S.C. TEAM GUARD S.R.L. cu sediul social în București, sector 4, Str. Liveni Nr. 39, 
înregistrată la Registrul Comerțului din București sub nr. J40/18415/1992, cod fiscal nr. RO2601643, cont bancar 
IBAN: RO10TREZ 7005069XXX002507, deschis la Trezoreria Municipiului București, telefon 
021.315.21.84/0767.80.00.86, fax 021.310.05.03, e-mail office@teamguard.ro, reprezentată prin administrator Dl. 

VASILE MIHAI BOGDAN, în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
Având în vedere adresa SC TEAM GUARD SRL nr. 41448 din 23.12.2019, înregistrată la  DRML București cu  nr. 
6758/23.12.2019  și prevederile art. 6.2 din contract, au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de 
servicii cu nr. 78/25.04.2019, în următoarele condiții: 
 
Art. 2. Se modifica art.5.1 din contract si va avea urmatorul continut: 
"5.1 Achizitorul va efectua plata serviciilor lunare efectiv prestate, utilizand urmatoarea formula: 
Vf = Nto x T, unde: 
Vf = Valoarea facturii fara TVA 
Nto = număr total de ore efectiv prestate 
T = tariful/oră/agent = 17,15 lei fără TVA. 
Numărul total de ore efectiv prestate se va stabili pe baza fişei de pontaj a lunii respective, dar numai dupa acceptarea 
acesteia de catre achizitor.” 
Art. 3. Se modifica art.5.3 din contract si va avea urmatorul continut: 
„Incepand cu data de 01.01.2020 pana la 30.04.2020, valoarea serviciilor prestate nu va depasi: 
 suma de 49.803,60 lei fara TVA la care se adaugă TVA (19%) 9.462,68 lei, valoare totală 59.266,28 lei (cu TVA).”  
Valoarea totală a contractului nu poate depăși suma de 143.883,60 lei fără TVA, la care se adaugă TVA (19% ) 
27.337,88 lei, valoare totală cu TVA: 171.221,48 lei.” 

 
Art. 4. Se modifică art. 6.1 din contract și va avea următorul conținut: 

„Prezentul contract este valabil până la data de 30.04.2020” 
Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate. 
 

Art. 5. Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi 31.12.2019, la sediul autorităţii contractante, în două exemplare 
originale cu egală forţă juridică, din care unul pentru achizitor şi unul pentru prestator şi conţine 1 (una) pagină. 
  

ACHIZITOR                         PRESTATOR 

DRML BUCUREȘTI                                                                               S.C. TEAM GUARD S.R.L.  

DIRECTOR,                                ADMINISTRATOR,  
dipl.ing.ec. IULIAN MITRANA                          VASILE MIHAI BOGDAN 

 

ȘEF  BIROU  ECONOMIC 
ec. VALENTINA MARINICĂ 
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