
CONTRA CT -  CADR U SER VICII DE PAZĂ SI INTER VENTIE 
Nr. 49314/DATA 29.04.2021

1. Preambul
în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, cu 

modificările si completările ulterioare si a H.G. nr. 395/2016, cu modificările si 
completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea nr. 
98/2016, urmare a referatului nr. 48498/26.04.2021, apartinand Direcţiei Tehnice, 
Compartimentul Investiţii Lucrări Publice s-a încheiat prezentul contract,

între:
MUNICIPIUL SLOBOZIA, având sediul în Slobozia, jud. Ialomiţa, str. Episcopiei 
nr. 1, cod poştal 920023, telefon +40243/231401, fax +40243/212149, e-mail 
office@municipiuIsIobozia.ro, cod fiscal 4365352, cont trezorerie nr. 
R095TREZ24A705000200130X deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, 
reprezentat legal prin domnul DRAGOS SOARE, având funcţia de Primar, în calitate 
de Achizitor, pe de o parte 
şi
S.C. R & S GUARD SECURITY S.R.L. cu sediul în Călăraşi, judeţul Călăraşi, str. 
Prelungirea Bucureşti, nr. 21, bl. E 24, sc. 1, ap. 6, telefon/fax 0242/334664, tel. 
mobil 0755/060717, 0731/753116, e-mail: rsguardsecurity@gmail.com, înregistrată la 
Registrul Comerţului J51/699/2008, cod unic de înregistrare R024442697, cont 
RO29TREZ2015069XXX003421, deschis la Trezoreria Călăraşi, reprezentată prin 
domnul MIHAI STROE, având funcţia de Administrator, în calitate de Prestator, pe 
de altă parte.

2. Definiţii
2.1. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. Contract -  reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract, în preambul;
c. Subcontractant - orice terţ căruia Prestatorul îi încredinţează executarea unei părţi 

din Contract, potrivit prevederilor clauzei 10 [Subcontractare];
d. Preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
asumate prin contract;

e. Servicii -  toate serviciile a căror prestare face obiectul prezentului contract;
f. Obiectiv - amplasamentul şi perimetrul în interiorul căruia urmează să se asigure 

de către prestator serviciul de pază a bunurilor şi persoanelor şi de asigurare a 
bunei desfăşurări a activităţii derulate de achizitor, în conformitate cu dispoziţiile 
prezentului contract, ale Planului de Pază şi ale Legii nr. 333/2003, cu modificările 
si completările ulterioare.

g. Agent de securitate - angajatul prestatorului şi elementul individual din dispozitivul 
ce asigură paza la obiectivul arătat în prezentul contract, în conformitate cu
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dispoziţiile prezentului contract, ale Planului de Pază şi ale Legii nr. 333/2003, cu 
modificările si completările ulterioare.

h . Plan de pază - ansamblul caracteristicilor obiectivului la care se desfăşoară 
activitatea de pază a prestatorului, caracteristicile zonei, numărul de posturi şi 
amplasarea acestora, necesarul de personal de pază, amenajările, instalaţiile şi 
mijloacele tehnice de pază şi alarmare, consemnul posturilor, legătura şi 
cooperarea cu alte organe cu atribuţii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
persoanelor, precum şi modul de acţiune în diferite situaţii;

i. Asigurare - contractul de asigurare încheiat de prestator cu o societate de asigurare, 
din beneficiul căreia se poate asigura achizitorul în eventualitatea producerii unui 
eveniment cauzator de prejudicii achizitorului;

j. Asigurător - societatea de asigurare -  reasigurare;
k. Eveniment - fapta/infracţiunea ce a avut ca rezultat direct/indirect cauzarea unor 

prejudicii patrimoniului achizitorului.
3. Interpretare
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis
de context.
3.2. Termenul zi sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice
dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze «Servicii de pază, intervenţie rapidă si 
dispecerat 24/24 ore, a obiectivului „Uzina de apă Chiciu -  Călăraşi situat în 
Călăraşi, Şoseaua Chiciului km. 6, Judeţul Călăraşi”»  în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin prezentul contract cu toate anexele sale.
4.2. Locaţia determinată la data încheierii prezentului contract generează l(unu) post de 
pază cu necesitatea asigurării acestuia cu personal de pază, protecţie şi intervenţie 
adecvat. Serviciile de pază a obiectivului menţionat anterior, se va face prin asigurarea 
unui post de pază permanent, cu program de 24 ore ore din 24, inclusiv sâmbăta si 
duminica si în zilele de sărbători legale.
4.3. Obiectivul la care se va asigura paza si protecţia cu o societate specializată în 
servicii de pază este situat în judeţul Călăraşi, Şoseaua Chiciului km 6.

5. Preţul contractului si modalitatea de plată. Ajustarea preţului contractului
5.1. Preţul unitar, pe oră agent de securitate, în lei fără TVA, convenit pentru 
îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 14,89 lei, 
fără T.V.A./oră/ agent de securitate.
5.2. Preţul^ convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor 
prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 65.754,24 lei , (şaizeci si 
cinci mii şapte sute cinci zeci si patru lei si douăzeci si patru bani), fără T.V.A., 
la care se adauga T.V.A. în valoare de 12.493,31 lei, (doisprezece mii patru sute 
noua zeci si trei lei treizeci de bani). Această sumă rezultă din înmulţirea tarifului 
ofertat de 14,89 lei fără T.V.A./oră cu durata totală a serviciilor de pază, respectiv 
4416 ore (24 de ore/ zi x 184 zile).
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5.3. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 
declarate în ofertă, anexă la contract.
5.4. Preţul total al contractului, plătibil prestatorului este determinat, în funcţie de 
preţul unitar si de cantitatea serviciilor prestate si recepţionate.
5.5. Valoarea serviciilor lunare se calculează în baza Centralizatorului de prezenţă, 
aferent lunii în care s-a efectuat prestaţia, document pe baza căruia achizitorul verifică 
si confirmă numărul de ore de pază efectuate de prestator în perioada de referinţă.
Până la data de 10 a fiecărei lunii se vor centraliza situaţiile primite si se va confirma 
prestaţia firmei de pază (pentru activităţile corespunzătoare structurii postului de pază 
solicitat), pentru activitatea lunii precedente,
5.6. Prestatorul urmează să factureze achizitorului, serviciile real prestate.
5.7. In situaţia în care achizitorul are obiecţiuni cu privire la conţinutul 
Centralizatorului de prezenţă, acesta va notifica prestatorul, în scris, în termen de 
maximum 24 de ore de la prezentarea spre confirmare a Centralizatorului de prezenţă 
(pentru luna anterioară).
5.8. Plata serviciilor în cadrul prezentului contract se efectuează de către achizitor în 
baza facturilor fiscale lunare emise de prestator, în conformitate cu pre [firile 
prevăzute în contract aplicate la cantităQle (ore prestate) prevăzute în Centralizatorul 
de prezenţă, anexă la factură.

Facturile vor fi însoţite la plata de următoarele documente:
- foaie colectivă de prezentă întocmită de prestator pentru orele prestate/obiectiv in 
luna precedentă, vizată de conducătorul obiectivului;
- centralizator care să cuprindă nr. de ore prestate efectiv pentru postul de pază si care 
va fi vizat obligatoriu de către persoana desemnată de unitate din cadrul obiectivului 
respectiv, să urmărească derularea contractului de pază.
5.9. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de maxim 30 
de zile de la primirea facturii de către achizitor, conform Legii nr.72/2013 privind 
măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume 
de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi 
contractante, actualizată si a documentelor de confirmare/receptie a serviciilor. Plata 
serviciilor prestate se va efectua doar pe baza facturii si a documentelor însoţitoare, 
respectiv a Centralizatorului de prezentă, centralizator ore prestate efectiv Q pontajul 
aferent, avizate si asumate de către reprezentantul legal al prestatorului si cel 
desemnat al achizitorului.
5.10. Plata se va realiza prin ordin de plată, pe baza documentelor mai sus menţionate, 
în contul pe care prestatorul se obligă să-l aiba deschis la Trezorerie, conform 
contractului.
5.11. Dacă în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, potrivit legii, se 
constată că Prestatorul a încasat sume necuvenite de la Achizitor, Prestatorul are 
obligaţia să restituie aceste sume, stabilite prin actele de control, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data înştiinţării.

6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract este pe o perioada de 6 luni începând cu data de 
01.05.2021, de la data semnării acestuia de către ambele părţi si până la data 
îndeplinirii tuturor obligaţiilor de către părţile contractante;
6.2. Executarea contractului -  din ziua următoare avizării favorabile a Planului de 
Paza de către Inspectoratului Judeţean de Politie şi până la data de 31.10.2021.
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6.3. încetarea din orice motiv a contractului nu afectează obligaţiile scadente la data 
încetării contractului.

7. Ajustarea preţului prezentului contract
7.1.Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de către Achizitor Prestatorului sunt 
calculate la tarifele declarate (pret/oră/agent de pază) în Propunerea financiară -  
Anexă la prezentul contract.

7-2j  ^r -tUl, eStC ferm Si nU Se aîusteaza5 excepţie făcând situaţiile în care au loc 
modificări legislative, sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative 
care au câ  obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite 
locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat preţul contractului.
Preţul contractului, se va ajusta în funcţie de modificările actelor normative incidente 
in materie (modificarea salariului minim garantat în plată, modificarea legislaţiei în 
domeniu, alte modificări legislative cu impact în tariful prestaţiei). în conformitate cu 
ait alin'. C1) ht- e) din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, cu 
modificările si completările ulterioare, preţul contractului poate fi ajustat în cazul în 
care se modifică cuantumul salariului minim pe economie, proporţional cu valoarea 
modificam acestora după următoarea formulă- 
X2 = Xl*Sn
Sv '  ----------
Unde, X2= tarif actualizat;
XI = tarif ofertat în cadrul procedurii;
Sn=salariul minim nou brut pe tară garantat în plată 
Sv= salariul minim vechi brut pe tară garantat în plată.
7.3. Modificarea preţului se face numai prin act adiţional, la solicitarea scrisă a 
Prestatorului, însoţită de documente justificative.

8. Ordinea de precedentă a documentelor contractuale
8.1. Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se 
explicitează reciproc. Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la 
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
b) propunerea tehnică, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
c) propunerea financiară, inclusiv clarificările/corectiile artimetice din perioada de 
evaluare;
d) pohta de asigurarea de răspundere civilă constitută de prestator;
e) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
f) alte documente: acte adiţionale sau orice alte Notificări si anexe, daca există, pe 
măsura constituirii lor, în legătură cu prezentul contract, cu respectarea actelor 
normative aplicabile, în vigoare la momentul constituirii lor.
8.2. în^cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică, se 
constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund 
cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini, prevalează prevederile Caietului de Sarcini.

9. Cesiunea
9.1. O cesiune va fi validă doar dacă reprezintă un acord scris prin care o Parte 
transferă Contractul sau parte din acesta unui terţ şi a fost obţinut acordul prealabil al
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celeilalte Părţi. Cu excepţia cazurilor expres prevăzute mai jos, prestatorul nu va 
cesiona niciuna dintre obligaţiile sale contractuale.
9.2. Prin excepţie de la prevederile clauzei 9.1:
(a) fiecare Parte poate cesiona, sub formă de garanţie în favoarea unei bănci sau unei 
alte instituţii financiare, dreptul său la orice sume de încasat sau care vor deveni 
încasabile în derularea Contractului, cu o notificare prealabilă transmisă către cealaltă 
Parte,
(b) Achizitorul va efectua plăţi directe către Subcontractanţii care şi-au exprimat 
opţiunea în acest sens, în conformitate cu prevederile clauzei (dacă este cazul);
(c) în cazul rezilierii Contractului de către Achizitor, Prestatorul va ceda către 
Achizitor orice subcontract imediat după primirea notificării în acest sens;
(d) Prestatorul este înlocuit de un nou prestator atunci când drepturile şi obligaţiile 
acestuia sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în 
cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către noul 
prestator care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia 
ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale Contractului şi 
să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de 
Legea în domeniul achiziţiilor publice.
9.3. Aprobarea unei cesiuni de către Achizitor nu-1 va elibera pe Prestator de 
obligaţiile care îi revin pentru partea de Contract deja executată sau partea necesionată.
9.4. In cazul în care Prestatorul a cesionat integral sau parţial contractul fără 
respectarea prevederilor prezentei clauze, Achizitorul va aplica sancţiunea pentru 
încălcarea contractului, respectiv, va rezilia contractul.

10. Subcontractarea
10.1 (1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul 
începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi 
reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de 
achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul 
respectiv.
(2) Contractantul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări 
ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică.
(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu 
reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile 
art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si 
completările ulterioare.
(4) In situaţia prevăzută la alin. (3), contractantul va transmite autorităţii contractante 
informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul autorităţii contractante privind 
eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după 
atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru 
verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor 
corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.
10.2 (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din 
contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, 
pentru servicii, furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi
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subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura 
contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat 
opţiunea în acest sens.
(2) în sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii 
contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de 
achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea 
contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii 
agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de 
toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, contractant şi subcontractant sau 
de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, 
contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
(3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, autoritatea 
contractantă va stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale 
obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către 
subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente 
acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin contractul de sub contractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Autoritatea contractantă va solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică 
sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate 
între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi 
ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente 
prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.
(5) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele 
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
10.3 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul.
(2) Sub contractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia 
nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.
10.4 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina 
schimbarea preţului contractului şi se va face numai cu aprobarea achizitorului pe 
bază de act adiţional. Conform art. 161 din H.G. nr. 395/2016 actulizată, în cazul în 
care un contract de sub contractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din 
părţi, contractantul(prestatorul) are obligaţia de a prelua parteafpărtile) din contract 
aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou 
subcontractant în condiţiile art. 151 lit. a) din H.G. nr. 395/2016, actualizată.

11. Obligaţiile principale ale prestatorului
11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu prevederile 
caietului de sarcini si ale ofertei tehnice asumate. în condiţiile existentei unor 
diferente/discrepante între prevederile documentelor, prevederile vor prevala 
prevederile caietului de sarcini.
11.2. (1) Obligaţiile principale ale prestatorului sunt:
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a) să presteze serviciile prevăzute în prezentul contract şi în caietul de sarcini, cu 
profesionalismul şi cu promptitudinea cuvenite angajamentului asumat în 
conformitate cu Oferta tehnică -  anexă la prezentul contract;
b) să presteze serviciile prevăzute în prezentul contract pe baza Planului de Pază şi 
Intervenţie — anexă la prezentul contract, întocmit de achizitor, de comun acord cu 
reprezentantul prestatorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare specifice 
acestei activităţi. înregistrarea la Politie se va face de către Prestator, iar dovada 
înregistrării se va depune la Achizitor în maxim 10 zile de la data semnării prezentului 
contract;
c) să execute serviciile de pază cu numărul de agenţi stabilit de comun acord cu 
achizitorul, în conformitate cu planul de pază şi intervenţie;
d) locul de dispunere a postului de pază, consemnul general şi consemnul particular al 
postului şi modul de acţiune pentru intervenţie vor fi stabilite de achizitor cu 
reprezentantul prestatorului, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, fiind 
stipulate în planul de pază şi intervenţie;
e) să ia în primire pe bază de proces - verbal, să întreţină şi să menţină în stare de 
funcţionare bunurile şi utilităţile aferente, pentru a fi folosite exclusiv în executarea 
serviciului de pază şi intervenţie, în condiţiile actelor normative în vigoare;
f) prestatorul completează, dacă consideră necesar, inventarul spaţiului destinat pazei, 
de comun acord cu reprezentantul achizitorului, pentru a asigura desfăşurarea 
activităţilor specifice serviciilor prestate în condiţii optime, fără ca aceasta să implice 
alte obligaţii/costuri din partea achizitorului;
g) să înlocuiască personalul indisponibil sau cel căruia i se retrage autorizaţia de acces, 
cu personal autorizat, în acest sens prestatorul va avea o rezervă de personal autorizat;
h) să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane calificate, 
materialele şi orice alte echipamente, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de 
şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 
contract si/sau anexele acestuia sau se poate deduce în mod rezonabil din contract;
i) să ia toate măsurile legale de asigurare a personalului propriu implicat în realizarea 
contractului, pe linie de protecţia muncii, mediu şi P.S.I., instruirea acestuia, 
acordarea echipamentului de lucru şi protecţie, cercetarea eventualelor accidente de 
muncă şi înregistrarea acestora;
j) să asigure paza bunurilor şi valorilor conform Planului de pază si instrucţiunilor de 
pază primite de la reprezentanţii autorizaţi ai achizitorului şi să asigure integritatea 
acestora, cu respectarea consemnelor generale şi particulare;
k) să prezinte, periodic, precum si din proprie iniţiativă şi/sau la cerere, către 
reprezentantul legal şi persoanele autorizate ale Achizitorului, responsabile cu 
organizarea/coordonarea activităţii de pază „Uzina de apă Chiciu -  Călăraşi situat 
în Călăraşi, Şoseaua Chiciului km. 6, Judeţul Călăraşi”, pe parcursul perioadei de 
valabilitate a contractului, documentele specifice activităţilor prestate, în termen de 
valabilitate, astfel încât activitatea de pază şi protecţie să se desfăşoare în condiţii de 
legalitate deplină şi continuitate. Toate documentele care trebuie să se întocmească şi 
să se regăsească la postul de pază se vor redacta, de către personalul prestatorului, în 
strictă concordanţă cu prevederile Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările 
legislative ulterioare şi normelor de aplicare ale acesteia. Independent de aceste 
documente obligatorii, precizate în prezentul caiet de sarcini, se va institui şi un
Registru operativ de evidenţe”, în care se vor consemna evenimentele ivite, măsurile
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adoptate, dispoziţiile primite de la conducerea prestatorului de servicii precum şi cele 
de la responsabilul - corespondent desemnat din conducerea Achizitorului;
l) să adopte, neîntârziat, toate măsurile necesare în cazul tentativelor de furt sau al 
actelor de violenţă în incinta obiectivului, la nevoie procedându-se la imobilizarea, 
identificarea, reţinerea vinovaţilor şi predarea acestora organelor de poliţie 
competente pe baza întocmirii unui proces verbal de constatare;
m) să adopte măsurile necesare în situaţii de forţă majoră (inundaţii, cutremure, 
întreruperea alimentării cu energie electrică, etc.) sau în cazuri fortuite (avarii produse 
la instalaţii, la reţele electrice, incendii etc.), pentru salvarea bunurilor şi pentru 
reducerea la minim a consecinţelor periculoase;
n) să asigure prestarea activităţii de pază, protecţie şi intervenţie se va efectua în 
regim de permanenţă, în ture, în toate zilele lunii calendaristice, indiferent de 
caracterul zilei - lucrătoare sau nelucrătoare, în cadrul contractului, conform caietului 
de sarcini, a ofertei tehnice si a planului de pază;
o) să verifice, zilnic, pe fiecare tură, prin şeful de obiectiv, următoarele:
- prezenta personalului la postul de pază şi să ia măsuri de completare a personalului 
lipsă, în cazul în care se constată astfel de situaţii,
- starea fizică a personalului (oboseală, boală, stare de ebrietate, etc.)
- existenţa la postul de pază a documentelor care stabilesc modul de organizare şi 
dotare a postului, modul de acţiune în diferite situaţii, listele cu personalul 
achizitorului şi ale prestatorului care trebuie contactat în cazul producerii unui 
eveniment sau alte situaţii deosebite şi numerele de telefon la care pot fi contactaţi,
- starea fizică a incintelor păzite, orice deteriorare a stării fizice a acestora va fi 
sesizată imediat personalul autorizat.
p) să procedeze la înlocuirea agentului/agenţilor de securitate, pentru care Achizitorul 
constată că nu efectuează corespunzător prestarea de serviciilor de pază şi pe care 
achizitorul îl reclamă, în termen de 24 de ore de la data atenţionării. în cazul 
abaterilor grave, înlocuirea agentului de securitate se va realiza cu maximă celeritate;
q) să depună diligentele necesare pentru asigurarea unei ţinute morale şi a unui 
comportament civilizat din partea agenţilor săi în raporturile acestora cu reprezentanţii 
Achizitorului si cu salariaţii si partenerii acestuia. Orice abatere a conduitei acestora 
de la normele unui comportament civilizat şi bazat pe principii legale şi morale va 
trebui sesizată prompt, de către reprezentantul /reprezentanţii legal(i) autorizat(i) al(ai) 
Achizitorului pentru efectuarea controlului activităţii de pază si intervenţie, conducerii 
Prestatorului, în scopul adoptării, de către acesta din urmă, a măsurilor corective 
corespunzătoare;
r) să asigure cunoaşterea si îndeplinirea de către personalul implicat în prestarea 
serviciilor de pază, protecţie fi intervenţie, a îndatoririlor care le revin, conform 
cerinffelor minimale din Caietul de sarcini — anexă la prezentul contract.
s) să prezinte reprezentantului legal al achizitorului si persoanelor autorizate de acesta, 
următoarele:
- un tabel cu numele si datele de identificare ale intregului personal desemnat să 
asigure paza, protecţia şi intervenţia la obiectivul „Uzina de apă Chichi -  Călăraşi 
situat în Călăraşi, Şoseaua Chiciului km. 6, Judeţul Călăraşi”, în termen de 3 (trei) 
zile lucrătoare de la semnarea contractului şi să actualizeze aceste informaţii ori de 
câte ori va apărea necesitatea, în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data producerii 
modificării;
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t) prestatorul este deplin răspunzător atât pentru siguranţa tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi pentru atestarea / calificarea personalului folosit, 
pe toată durata contractului;
u) în cazul în care controalele organelor abilitate vor sesiza abateri / neregularităţi de 
orice natură, în desfăşurarea activităţii, ca urmare a deficienţelor sistemului şi 
dispozitivului de pază, protecţie şi intervenţie, în perioada de valabilitate a 
contractului, prestatorul va suporta sancţiunile aplicate în urma constatărilor efectuate; 
în situaţia în care prestatorul este sancţionat în mod repetat (de cel mult două ori în 
cursul derulării contractului), achizitorul va denunţa unilateral contractul, prin simpla 
informare scrisă a prestatorului în termen de maximum 15 zile de la constatare, fără 
punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti competente;
v) în situaţiile sustragerilor de bunuri din obiectivul pazei, se va proceda la cercetară 
administrativă (după caz, si cu participarea organelor de politie), stabilirea 
prejudiciului si a răspunderii materiale. în situaţia în care, din cercetarea efectuată se 
constată culpa societăţii de pază, aceasta va suporta contravaloarea prejudiciului, 
calculat în conformitate cu valoarea de inventar a bunurilor preluate în pază. 
Prejudiciul se va recupera potrivit asigurării de răspundere civilă a societăţii de pază, 
pentru prejudicii provocate beneficiarilor serviciilor sale sau terţilor păgubiţi, ca 
urmare a producerii unui eveniment asigurat, care va fi cesionată în favoarea 
achizitorului;
x) prestatorul - prin reprezentanţii săi/persoane autorizate - are obligaţia, în termen de 

2 zile de la semnarea contractului, să consilieze achizitorul si să participe la 
elaborarea/actualizarea şi depunerea unui Plan de pază bine fundamentat, pertinent, în 
vederea avizării de către organele abilitate. Consilierea reprezintă o obligaţie ce 
decurge din serviciile de pază, protecţie Q intervenţie asumate, în favoarea 
Achizitorului si este inclusă în preţul contractului;
y) să asigure, pentru efectuarea prestaţiei de pază, protecţie □ intervenţie, personal de 
specialitate (agenţii de securitate) avizat de organele de politie, atestat profesional 
angajat, salarizat, instruit, echipat şi dotat corespunzător legislaţiei în vigoare 
aplicabile în România pentru activitatea prestată si cerinţelor din caietul de sarcini -  
anexă la prezentul contract;
z) să asigure, pe toată durata contractului, pentru personalul implicat în efectuarea 
prestaţiei de pază, protecţie □ intervenţie (agenţii de securitate), toate categoriile de 
instructaje (profesionale, SSM, PSI etc.), la termenele legale, astfel încât personalul 
implicat în efectuarea prestaţiei va trebui să fie instruit, să posede cunoştinţele Q 
deprinderile necesare activităQi pe care o va desfăşura. Prestatorul va prezenta 
dovada efectuării acestora, la semnarea contractului şi, pe perioada contractului, la 
cererea Achizitorului. Instruirea personalului de pază precum şi răspunderea care 
incumbă din nerespectarea prevederilor legale revin în sarcina exclusiva a 
Prestatorului;
aa) să asigure personalului implicat în prestarea serviciilor de pază, proiecţie Q 
intervenţie (agenţii de securitate) următoarele accesorii obligatorii (echipamentul de 
lucru si dotarea tehnica a agenţilor de paza conform normelor sale interne si legislaţiei 
in vigoare), necesare pentru desfăşurarea activităţii: costumul convenit, ecuson cu 
însemnele firmei, tomfa, lanterna, pulverizator (spray) cu gaze iritant - lacrimogene, 
un mijloc de comunicare - telefon mobil sau aparat de emisie-recepţie, conform
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Precizărilor din Caietul de sarcini -Ofertei tehnice si Ofertei financiare acceptate -  
Anexe la prezentul contract;
bb) prestatorul este responsabil pentru asigurarea controlului si sprijinirea agenţilor, 
organizarea şi prestarea neîntreruptă a unei activităţi de dispecerat şi menţinerea 
permanentă a legăturii, prin aparate de telefonie mobilă şi/sau prin aparate radio de 
emisie — recepţie, între: reprezentanţii Prestatorului cu funcţii de conducere sau de 
coordonare în organizarea şi desfăşurarea activităţii şi agenţii aflaţi în dispozitivele 
Achizitorului, precum si între agenţii aflaţi în tură, în dispozitive; 
cc) în cazul unor evenimente, Prestatorul (reprezentaţii sau după caz prepusii săi) va 
garanta comunicarea, atât de către şeful/coordonatorul obiectivului de pază, cât şi de 
către dispeceratul său, a informaţiilor necesare către reprezentanţii autorizaţi ai 
Achizitorului, precum si realizarea intervenţiilor necesare.
dd) să asigure intervenţia rapidă, cu echipaje specializate, la solicitarea Achizitorului 
sau a oricărui agent aflat in post, in scopul rezolvării unor situaţii de criza ivite la 
obiectivul Achizitorului. Prestatorul va asigura un echipaj mobil de intervenţie, dotat 
cu autoturism, echipat conform legii;
ee) să informeze reprezentanţii Achizitorului si să adopte primele măsuri pentru 
limitarea consecinţelor evenimentului, în caz de avarii produse la instalaţii, conducte 
sau rezervoare de apă, la reţelele electrice, precum si în orice alte împrejurări care 
sunt de natura să producă pagube;
ff) în caz de incendii, adoptarea de măsuri de stingere si de salvare a bunurilor, să 
sesizeze pompierii, si să anunţe conducerea Achizitorului, politia si organele 
competente, conform prevederilor legale aplicabile;
gg) să prezinte lunar, sau la cererea responsabilului de contract, un raport de 
evenimente; în cazul in care nu s-au înregistrat evenimente se va prezenta raport cu 
menţiunea ca nu s-au petrecut evenimente;
hh) să păstreze, strict confidenţial, orice date / documente / informaţii şi / sau altele 
asemenea, referitoare la activităţile desfăşurate de Achizitor, la care personalul de 
pază, protecţie si intervenţie poate avea acces, în virtutea sarcinilor de serviciu. 4.4. 
Prezentul contract se va derula cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 
din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date;
ii) să desemneze, la semnarea prezentului contract de achiziţie publică, o persoană 
responsabilă cu derularea contractului. Persoana responsabilă cu derularea 
contractului va analiza modul în care sunt satisfăcute nevoile achizitorului si 
respectate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini;
jj) funcţionarea posturilor precizate cu personal avizat de organele de poliţie, echipat 
în uniformă, dotat şi instruit corespunzător, pentru activitatea prestată; 
kk) respectarea prevederilor legislative privind existenta, la nivelul societăţii, a unui 
personal calificat responsabil cu selecţia, recrutarea personalului, evaluarea 
performantei după angajare (evaluarea abilităţilor de comunicare, scris citit, vorbit în 
limba română) si cu instruirea periodică recapitulativă a agenţilor de securitate 
(inclusiv pentru utilizarea echipamentelor tehnice si de comunicaţie), precum si 
asumarea răspunderii care incumbă din nerespectarea prevederilor legale;
11) respectarea prevederile legale privind angajarea personalului de pază, respectarea 
principiului nediscriminării;
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mm) respectarea condiţiilor impuse de legislaţia în vigoare privind paza şi protecţia 
obiectivului, protecţia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor precum si protecţia 
mediului;
nn) respectarea prevederilor legale (HG 1425/2006) prin deţinerea de personal 
anume desemnat pe linie de Sanatate si Securitate in Munca si prin constituirea unui 
Comitet de Sanatate si Securitate în Muncă.
oo) controlul şi îndrumarea, conform normativelor în vigoare, organizarea şi 
executarea activităţii de pază şi control acces desfăşurată de agenţii de securitate; 
pp) dotarea agenţilor de securitate cu uniforme cu însemnele firmei şi mijloace 
specifice (spray neuroparalizant, baston, staţie radio emisie-recepţie, telefon mobil); 
qq) asigurarea drepturilor de retribuire şi echipare, precum şi executarea în cele mai 
bune condiţii a serviciului de pază şi control acces şi transmiterea de propuneri 
conducerii obiectivului pentru perfecţionarea dispozitivului şi procedeelor de control 
acces în raport de nevoi;
rr) consilierea beneficiarului în vederea întocmirii Planului de pază şi aprobării
acestuia de către organele abilitate;
ss) respectarea planului de pază şi apărare;
tt) asigurarea unui dispecerat cu funcţionare permanentă prin care se asigură 
comunicarea cu postul de pază, cu responsabilii si conducătorii societăţii, ai 
beneficiarului;
uu) despăgubirea achizitorului cu contravaloarea pagubelor, dovedite de organele 
competente, produse de prestator, prin îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor 
prezentului contract în subsidiar cu autorii direcţi ai faptelor din care au rezultat 
prejudiciile si în cazul în care există o legătură de cauzalitate între fapta din care au 
rezultat prejudiciile □ neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de 
pază;
w ) intervenţia directă sau prin dispeceratul propriu în cazul producerii unor 
evenimente deosebite;
uu) informarea conducerii obiectivului despre principalele probleme referitoare la 
modul de asigurare şi executare a serviciului;
xx) informarea conducerii instituţiei imediat sau în cel mult 24 de ore despre abaterile 
săvârşite de personalul care îşi desfăşoară activitatea în obiectiv şi neregulile 
constatate la punctul de control acces;
yy) asigurarea unui echipaj de intervenţie în caz de urgenţă, capabil să intervină cu 
respectarea timpilor stabiliţi de normele legale incidente în domeniul sistemelor de 
securitate private;
zz) ofertanţii trebuie să fie capabili să demonstreze în mod clar că eventualele 
contracte colective şi legea naţională privind munca sunt respectate. Acest lucru 
trebuie demonstrat prin existenta în zona vizată a unui sediu secundar declarat si 
autorizat pentru organizarea activităţii si coordonarea personalului (certificat 
constatator de la Oficiul Registmlui Comerţului) sau că angajaţii sunt din această zonă 
(extras RE VIS AL). în cazul în care nu există contracte colective, planificările în 
serviciu sau pontajele si statele de salarii ar putea servi drept indicaţie pentru orele de 
lucru şi lungimea turelor.
11.3. Prestatorul trebuie să respecte toate prevederile legale incidente obiectului 
contractului, aplicabile la nivel naţional, dar □ regulamentele aplicabile la nivelul 
Uniunii Europene (acolo unde se impune).



Pe perioada realizării tuturor activităţilor din cadrul Contractului, prestatorul este 
responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu 
legislaQa si regulamentele existente la nivel naţional si la nivelul Uniunii Europene. 
Prestatorul răspunde fată de Achizitor, pentru orice nerespectare sau omisiune a 
respectam oricăror prevederi legale si normative aplicabile. Achizitorul nu va fi 
responsabil pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Prestator a oricărei 
prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil precum si atât pentru prestarea 
serviciilor cât si pentru rezultatele generate de prestarea serviciilor.
11.4. Agenţii de securitate ai prestatorului trebuie să-si îndeplinească toate îndatoririle, 
în conformitate cu secţiunile relevante ale Planului de Pază si ale caietului de sarcini.
11.5. Prestatorul se obligă să constituie si să prezinte Achizitorului, în original, în 
termen de maximum 10 zile de la semnarea contractului, poliţa de asigurare de 
răspundere civilă a societăţii de pază, protecţie si intervenţie pentru prejudicii 
provocate beneficiarilor serviciilor sale sau terţilor păgubiţi, ca urmare a producerii 
unui eveniment asigurat, - pentru o perioadă mai mare cu 14 zile decât perioada de 
valabilitate a contractului, în care să fie menţionate expres ’’obiectivele” Achizitorului. 
Politia va fi cesionată în favoarea Achizitorului pe perioada derulării contractului. 
Neprezentarea poliţei, în termenul specificat, dă dreptul achizitorului să rezilieze 
prezentul contract.
11.6. Prestatorul răspunde de asigurarea prezenţei personalului de pază/securitate în 
toate posturile specificate în prezentul contract. Lipsa unui agent de securitate din post 
reprezintă neasigurarea pazei/securitătii la obiectivul respectiv.
11.7. Prestatorul trebuie să respecte toate prevederile legale incidente obiectului 
contractului, aplicabile la nivel naţional, dar si regulamentele aplicabile la nivelul 
Uniunii Europene (acolo unde se impune). Pe perioada realizării tuturor activităţilor 
din cadrul contractului, Prestatorul este responsabil pentru implementarea celor mai 
bune practici, în conformitate cu legislaţia si regulamentele existente la nivel naţional 
si la nivelul Uniunii Europene. Prestatorul răspunde fată de Achizitor pentru orice 
nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale si normative 
aplicabile. Achizitorul nu va fi tinut responsabil pentru nerespectarea sau omisiunea 
respectării de către Prestator a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ 
aplicabil precum si atât pentru prestarea serviciilor cât si pentru rezultatele generate 
de prestarea serviciilor.
în cazul în care intervin schimbări legislative, Prestatorul are obligaţia de a informa 
Achizitorul cu privire la consecinţele asupra activităţilor care fac obiectul contractului 
□ de a-si adapta activitatea în funcţie de decizia Achizitorului în legătură cu 
schimbările legislative.
11.8 Prestatorul are obligaţia de a respecta în executarea contractului, obligaţiile 
aplicabile în domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin 
dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în 
domeniul mediului, social si al muncii.
în cazul în care Prestatorul nu îsi îndeplinieste obligaţiile pe linie socială si de mediu, 
Achizitorul va înceta contractul cu acesta fără altă formalitate suplimentară.

12. Obligaţiile principale ale Achizitorului
12.1. Obligaţiile principale ale Achizitorului sunt următoarele:
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a) să aducă la cunoştinţa Prestatorului prevederile din deciziile interne referitoare la 
accesul şi circulaţia în locaţia menţionată mai sus sau cele cu privire la organizarea 
activităţii de pază şi PSI;
b) punerea la dispoziţia Prestatorului a tuturor informaţiilor disponibile pentru 
ob(Tinerea rezultatelor aşteptate, cum ar fi: date de intrare, raportări, situaţii specifice, 
evaluarea de risc la securitate fizică si planul de pază precum si reglementările interne, 
procedurile si instrucţiunile de lucru care au legătură cu buna îndeplinire a sarcinilor 
si atribuţiilor serviciilor de pază;
c) desemnarea echipei implicate si responsabile cu interacţiunea si suportul oferit 
Prestatorului, Achizitorul va numi responsabilul de contract care va monitoriza 
permanent derularea contractului şi va asigură contactul nemijlocit cu Prestatorul;
d) asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a 
contractului.
e) să notifice prompt, conducerii Prestatorului, orice schimbare în planuri sau 
consemnele stabilite pentru acoperirea obiectului contractului, precum şi orice alte 
modificări;
f) exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate Prestatorului precum 
şi pentru dispoziţiile sale;
g) în situaţia sesizărilor de sustrageri de bunuri să pună la dispoziţia Prestatorului, în 
scopul evaluării rapide a prejudiciului, de către societatea de asigurări a Prestatorului, 
toate documentele contabile din care să rezulte existenţa bunurilor sustrase în 
patrimoniul Achizitorului şi dovada valorii lor, inaintea producerii evenimentului;
h) să plătească, lunar, preţul tuturor serviciilor efectiv şi corect prestate, pe baza 
facturii prezentate de Prestator si acceptate la plată de către Achizitor, conform 
tarifului stabilit şi la termenul prevăzut în prezentul contract. Prestarea serviciilor este 
confirmată prin procesul verbal de recepţie semnat, fără observaţii de către Achizitor;
i) să recepţioneze serviciile prestate in conformitate cu prevederile prezentului 
contract, prin semnarea procesului verbal de recepţie;
j) efectuarea controalelor privind modul de efectuare a serviciului de pază de către 
prestator stabilind măsurile care se impun, în funcţie de constatările făcute. Controlul 
modului de executare a pazei şi intervenţie se face de către reprezentantul 
Achizitorului. Rezultatele controalelor se consemnează în registrul de control;
k) Achizitorul va comunica Prestatorului orice nereguli constatate, referitoare la 
modul de derulare a prezentului Contract sau în legătură cu deficienţele manifestate în 
exercitarea atribuţiilor profesionale şi comportamentul agenţilor de securitate, în 
vederea luării măsurilor de remediere. Neregulile constatate cu privire la modul de 
efectuare a pazei vor fi formulate în scris, în termen de maximum 48 de ore de la 
constatarea acestora;
l) comunicarea regulilor privind accesul în obiectiv;
m) verificarea pontajul transmis de Prestator, în maximum 24 de ore de la data 
predării acestuia către Achizitor;
13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor de către Părţi
13.1.în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu execută, execută cu 
întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract, 
atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o 
suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% din valoarea serviciilor neprestate, 
pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de
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scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv. Aplicarea de majorări de 
întârziere de către achizitor nu absolvă prestatorul de obligaţia de prestare a serviciilor.
13.2 In cazul în care achizitorul nu onorează facturile, la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o 
cota procentuala de 0,1% pe zi aplicat asupra valorii obligaţiilor neonorate la 
termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi 
până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv.
13.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 
scrisă, adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă 
faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la 
acţiune sau despăgubire pentru prestator. în acest caz, prestatorul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la 
data denunţării unilaterale a contractului
13.4 Neexecutarea prevederilor contractuale în mod culpabil dă dreptul achizitorului, 
în condiţiile art. 1553 din Codul Civil, alin. (2), partea finală, să rezilieze de drept 
contractul, fără altă formalitate si fără intervenţia instanţei de judecată. Prezentul pact 
comisoriu îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.
13.5 Prestatorul va suporta toate daunele (degradări, furturi, etc) produse 
Achizitorului prin executarea necorespunzătoare a serviciilor contractate, în tot sau în 
parte. Pentru pagubele cauzate beneficiarului, constatate în obiectivele stabilite prin 
contract ca fiind produse exclusiv din culpa prestatorului, acesta va răspunde material 
(penal sau patrimonial, conform prevederilor legale). Plata prejudiciului se va face de 
către prestator în baza unui proces verbal încheiat si însusit de către o comisie mixtă 
(beneficiar - prestator), sau printr-o hotărâre definitivă a instanţelor de judecată 
competente.
13.6. Prestatorul va despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:
a) Reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
dotările, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate; 
Q

b) Daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor.
13.7. Prestatorul va remedia toate neregulile semnalate în urma controalelor 
persoanelor împuternicite de catre Achizitor; în cazul în care Prestatorul este 
sancţionat de 3 ori pe parcursul derulării contractului, Achizitorul va denunţa 
unilateral contractul cu notificarea prealabila cu 15 zile înainte de momentul încetării 
contractului.

Clauze specifice
A

14. începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor din ziua următoare 
avizării favorabile a Planului de Paza de către Inspectoratului Judeţean de Politie.
14.2. în cazul în care termenul de începere a prestării serviciilor suferă întârzieri 
datorate în exclusivitate Achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea 
perioadei de prestare a serviciilor.
14.3. Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a 
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în programul de lucru
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trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, tennen care se calculează de la data 
începerii prestării serviciilor.
14.4. în cazul în care:
a) din orice motive de întârziere, ce nu se datorează Prestatorului, sau
b) din alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin 
încălcarea contractului de către Prestator, îndreptăţesc Prestatorul de a solicita 
prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci 
părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional, 
în condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice.
14.5. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu poate respecta 
programul de lucru, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, in scris si în timp util, 
Achizitorul.
14.6. în afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a 
solicita penalităţi si/sau daune - interese Prestatorului.
15. Modificări contractuale
15.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional în condiţiile art. 221 din Legea 
98/2016, actualizată.
15.2. Modificările aduse clauzelor prezentului contract vor fi valabile numai dacă se 
vor stipula în scris de către păt'Lile contractante prin semnarea unui act adiţional la 
contract.
15.3. înainte de emiterea actului adiţional de Modificare, Partea care invocă 
necesitatea modificării clauzei/clauzelor va notifica cealaltă Parte cu privire la natura 
şi forma modificării considerate; notificarea reprezintă o propunere scrisă ce va 
conţine, în raport de viitoarea modificare si informaţii cu privire la o eventuală:
- modificare de activităţi cu impact în programului de execuţie /graficul de tură 

aferent contractului;
- ajustare a oricăror obligaţii ale Părţilor rezultate din acest Contract;
- prelungirarea duratei de prestare a contractului din motive ce nu se datorează 
Prestatorului;
- ajustare a preţului contractului, conform regulilor prevăzute în clauza de ajustare.
15.4 Orice modificare a contractului care nu respectă prevederile prezentului contract 
si ale legislaţiei în vigoare va fi considerată nulă de drept.
15.5. în măsura în care pe parcursul derulării contractului, la obiectivul menţionat în 
caietul de sarcini vor fi instalate sisteme autorizate de monitorizare si supraveghere 
video, organizarea serviciului de pază, protecţie si intervenţie va fi adaptată 
corespunzător, inclusiv prin obţinerea autorizărilor legale prevăzute de legislaţia în 
domeniu aplicabilă, conform cerinţelor formulate în caietul de sarcini, anexă la 
prezentul contract.
15.6. Pe parcursul perioadei de valabilitate a prezentului contract, părţile sunt de 
acord că valoarea totală a contractului fiind determinabilă în funcţie de numărul de 
ore de pază/protectie/interventie efectiv, corect prestate □ recepţionate.

A

16. încetarea si denunţarea unilaterală a prezentului contract
16.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaLii:
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a) părţile convin de comun acord încetarea contractului contract prin semnarea unui 
act adiţional;
b) la expirarea duratei contractului contract;
c) prin reziliere, în condiţiile clauzelor din prezentul contract, în cazul în care una 
din părţi nu îsi execută sau execută necorespunzător obligaţiile contractuale;
d) în cazul dizolvării, lichidării, falimentului, retragerii autorizaţiei de funcţionare 
a prestatorului;
e) prin denunţare unilaterală în condiţiile prevăzute la art.222 alin. (2) Ci art.223 
alin. (1) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
f) în situaţia în care achizitorul, penru diferite motive care nu au putut fi prevăzute 
la data încheierii contractului,printr-o notificare scrisa a achizitorului inainte cu 
15(cinsprezece) zile de a decide să rezilieze prezentul contract, fără plata de 
daune -  interese ;
16.2. In situaţia rezilierii din cauza neexecutării/executării parţiale de către Prestator a 
obligaţiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de 
clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.
16.3. în situaţia in care executarea parţială a obligaţiilor contractuale face imposibilă 
realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă au fost recepţionate o 
parte din servicii conform dispoziţiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului 
daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu întreaga valoare a 
obligaţiilor contractuale stabilite prin contract.
16.4. Nerespectarea în mod repetat de către oricare parte a obligaţiilor contractuale va 
fi adusă la cunoştinţă celeilalte părţi prin notificări scrise şi transmise, notificări care 
vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum şi la durata ei. Prin notificări se 
vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligaţiilor, pe care cealaltă parte este 
obligată să le furnizeze în termen de maxim 3 zile de la data primirii notificării.
16.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja 
scadente între părţile contractante.
16.6. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor 
prezentului contract. Partea care nu şi-a executat obligaţiile va fi considerată în 
întârziere cu privire la executarea obligaţiilor sale imediat după expirarea termenului 
contractual corespunzător îndeplinirii fiecărei obligaţii stabilite în contract, în 
conformitate cu art. 1523 si următoarele din Codul Civil.
16.7. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract, în cel 
mult 15 zile de la emiterea unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau în cazul în 
care prestatorul se regăseQe într-una dintre situaţiile de excludere si/sau de la apariţia 
unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub 
condiţia notificării Prestatorului în scris.

17. Recepţie si verificări
17.1. Recepţia si verificările serviciilor vor fi efectuate atât de către Prestator cât si de 
către Achizitor care are dreptul de a verifica în orice moment modul de prestare a 
serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi 
din caietul de sarcini.
17.2. Verificări care se efectuează de către prestator, prin personal numit în acest scop 
(sef obiectiv, inspectori si auditori):
- Starea agenţilor de securitate (uniformă, dotare, stare de oboseală sau ebrietate, etc);
._____________________  16



- Dotarea conform prevederilor contractului si cerinţelor specifice obiectivului păzit 
(uniforme, însemne distinctive ale societăţii, echipament, mijloace de apărare, 
mijloace de comunicaţie, etc);
- Predarea-primirea serviciului între schimburi, prezentarea la ora si locurile stabilite;
- Existenta si consemnarea zilnică în registrele specifice executării si evidenţierii 
serviciului de pază (conform H.G nr. 301/2012).
- Respectarea prevederilor planului de pază, consemnul general si particular al 
posturilor.
17.3. Verificări care se efectuează de către personalul desemnat de Achizitor.
- Integritatea obiectivului păzit;
- încadrarea cu personal atestat sau în curs de calificare conform legii a tuturor 
posturilor de pază, prezenta la posturi a agenţilor de securitate, comportamentul, 
starea acestora si dotarea conform cerinţelor stabilite prin contract.
- Existenta registrelor de lucru pentru serviciul de pază, care vor fi înregistrate de 
prestator si vizate de Achizitor spre neschimbare.
- Calitatea serviciului prestat potrivit clauzei 11 Obligaţiile principale ale prestatorului;

18. Soluţionarea litigiilor
18.1 Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei 
în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
18.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la 
domiciliul achizitorului, potrivit dreptului comun.

19. Comunicări
19.1. Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris.
19.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în 
momentul primirii.
19.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

20. Forţa majoră
20.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.
20.3 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.4 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau 
la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
20.6 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi încetarea cauzei acesteia în maxim două zile de la încetare.
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20.7 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare 
de 30 zile fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune- 
interese.
21. Limba care guvernează contractul
21.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Legea aplicabilă contractului
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
22.2. Prezentul contract se completează de drept cu orice clauze imperative impuse de
Legea 98/2016, actualizată şi de legislaţia complementară, acestea fiind obligatorii 
pentru părţi.

Părţile ai înţeles să încheie astăzi, 29.04.2021, prezentul contract în 3 (trei) 
exemplare, dintre care 2 (două) pentru achizitor si 1 (unu) pentru prestator.

Achizitor,

MUNICIPIUL SLOBOZIA
Primar, 

Soare Drago^

Viza CFPP

7  r.*>

Prestator,

& S GUARD SECURITY S.R.L.,
Administrator, 

Mihai Stroe
38*.'
A O  y  \

Rotaru Daniel AlexaifH^01**

^ R Î m â r TĂmu
AVIZ

Nfj
PROPRIU

■J '
Cin;

* - J J
SEMNAT 
ANUL , ¿ s

Difectia Economică, 
Urcctor Executiv, 

TVÎftm-Ad^fe

DirecfiaTehnică, 
Director Executiv, 
Marian Radu

Avizat pentru legalitate, 
Consilier Jumíic 
Chitoftt Manan

Sef serviciu I.L.P.A.P.C., 
Stoica Rodica

Compartimentul Achiziţii Publice si Concesiuni, 
Ivancea Cerasela loanjna
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