
 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                     

 
 
 

CONTRACT DE  SERVICII 

Nr. 

Articol 1 

Părţile contractante 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR - denumit in conformitate cu prevederile art.6 alin. 

(1) și art.16 alin. (1) lit.c)  din O.U.G  nr. 68 din 06.11.2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 

administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative - cu sediul 

în: Bucureşti, B-dul Libertăţii, nr.12, sector 5, telefon: 021.408.96.04, fax: 021.316.37.04, cod de 

înregistrare fiscală 16335444,  cont IBAN nr. RO86TREZ23A740100200130X, deschis la ATCPMB 

reprezentată prin domnul  Costel ALEXE având funcţia de Ministrul Mediului, Apelor Și 

Pădurilor, conform Decretului nr.783 din 04 noiembrie 2019 pentru numirea Guvernului României, 

emis de Președintele României, în calitate de  achizitor, pe de o parte,   

şi  

 

denumite în continuare fiecare în parte, „Partea” şi în mod colectiv „Părţile”, au convenit încheierea 

prezentului contract de servicii. 

 

Articol 2  

Termeni şi definiţii 

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract – prezentul contract și anexele sale;  

b) achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) servicii  - totalitatea activităţilor pe care prestatorul trebuie să le realizeze, în conformitate cu 

caietul de sarcini şi care fac obiectul prezentului contract; 

e) forţă majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea 

fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 

îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 

S.C. .................. S.R.L. cu sediul în ...................., str. ........., nr.........., sector ............, cod 

fiscal RO .............., Nr. Reg. Com.................. având contul ...................... deschis la 

Trezoreria Sector 4., reprezentată prin domnul ........................, având funcţia de administrator, 

în calitate de Prestator, pe de altă parte, 



 

 

 

 

 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 

asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 

executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

f) zi - zi calendaristică, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; an - 365 

de zile. 

g) act adiţional - document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului  

h) conflict de interese - orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie 

profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde 

prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură 

cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale 

prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanţi, salariaţi şi 

experţi acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului.   

i) penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de 

către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire 

necorespunzătoare a obligaţiilor din contract. 

j) caiet de sarcini – document care precizează condiţiile în care se desfaşoară procedura de achiziţie 

publică şi executarea contractului; 

k) propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după 

caz, din documentaţia descriptivă; 

l) propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte 

condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia 

de atribuire. 

m) Regulamentul General privind Protecția Datelor sau GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 Al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE; 

n) date cu caracter personal - orice informații privind o persoană fizică identificată sau 

identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 

identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un 

nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe 

elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale 

sau sociale; 

o) prelucrare - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal 

sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, 

cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, 

extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție 

în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 

p) operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur 

sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, 



 

 

 

 

 
operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau 

în dreptul intern; 

q) încălcarea securității datelor cu caracter personal - înseamnă o încălcare a securității care 

duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată 

a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul 

neautorizat la acestea; 

 

Articol 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. 

3.3  Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

 

Articol 4  

Obiectul contractului   

4.1 Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de servicii constând în asigurarea pazei și 

protecției bunurilor și a personalului precum și a ordinii și liniștii în obiectivul reprezentat de sediul 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și perimetrul aferent acestuia, situat în București, Calea 

Plevnei, nr 46-48, sectorul 1.  

4.2 Serviciul de asigurare a pazei se realizează prin observarea și supravegherea directă a accesului în 

obiectivul prevăzut la art. 4.1. a personalului, a publicului precum și a autovehiculelor. 

4.3 Servicul de pază la obiectivul prevăzut la art. 4.1. va fi asigurat permanent, cu două posturi, în 

conformitate cu anexa nr.5 la prezentul contract. 

4.4. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul convenit pentru îndeplinirea prezentului 

contract, prevazut la art.5 . 

 

Articol 5 

Preţul contractului 

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, în urma 

ofertei prestatorului este de ............... lei fără TVA, respectiv .................... lei cu TVA şi 

reprezintă totalitatea serviciilor prestate și recepționate, conform caietului de sarcini -anexa nr.1 la 

prezentul contract. 

Tariful orar convenit este de ............... lei fără TVA. 

5.2  Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este cel declarat de prestator în Propunerea 

financiară și în centralizatorul de prețuri -anexa nr.3  la prezentul contract. 



 

 

 

 

 
5.3 Prețul unitar si pretul total al contractului este ferm și nu se actualizează pe durata derulării 

contractului. 

 

Articol 6 

Durata contractului 

6.1 Contractul intră în vigoare la data de 01.03.2020, și este valabil până la data de 31.12.2020, cu 

posibilitatea prelungirii prin act adițional pe o perioadă de 4 luni în anul 2021. Contractul este 

determinat de existența fondurilor bugetare care pot fi disponibilizate cu aceasta destinație. 

6.2 Dacă pe parcursul derulării contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare - anexa nr. 

4, conform caietului de sarcini -anexa nr.1 și propunerii tehnice –anexa nr. 2, acesta are obligația de 

a notifica achizitorul, în timp util. Modificarea datei perioadelor de prestare asumate în graficul de 

timp se va face cu acordul părților, prin act adițional. 

 

Articol 7 

Amendamente   

Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act adiţional, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

Articol 8   

Executarea contractului 

Prestarea serviciilor va începe la data de 01.03.2020 ora 00.00. 

 

Articol 9 

Documentele contractului 

Documentele contractului sunt: 

a) Caietul de sarcini, anexa nr. 1;   
b) Propunerea tehnică, anexa nr. 2;   
c) Propunerea financiară și centralizatorul de prețuri, anexa nr. 3; 
d) Grafic de prestare, anexa nr. 4; 
e) Planul de pază anexa nr. 5 (se va atașa ulterior semnării contractului);  

 

Articol 10  

Obligaţiile prestatorului 

10.1 Prestatorul, se obligă să presteze serviciile cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite 

angajamentului asumat, la parametrii calitativi și cantitativi ceruți prin caietul de sarcini întocmit de 

achizitor în vederea atribuirii contractului și prevăzuți în propunerea tehnică depusă de prestator în 

cadrul procedurii organizate în vederea atribuirii contractului de servicii, fiind direct răspunzător 

pentru asigurarea pazei și protecției bunurilor, valorilor și a personalului, precum și a ordinii și liniștii 

în obiectivul prevăzut la art. 4.1. în conformitate cu graficul de prestare, planul de pază și cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. Prestatorul are obligația ca împreună cu beneficiarul să 



 

 

 

 

 
actualizeze Planul de pază și să obțină avizul de la Poliția Română și să elaboreze Analiza de risc la 

paza obiectivului în conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului nr.301/2012, cu modificările și 

completările ulterioare. 

10.2 Prestatorul se obligă să transmită facturile, în care sunt cuprinse serviciile prestate, în 

conformitate cu Propunerea financiară și cu respectarea prevederilor art. 319, alin. 20 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

10.3 În vederea realizării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, prestatorul, prin personalul 

de pază, se obligă :  

a) să cunoască locurile și punctele vulnerabile/sensibile din incintă și perimetrul obiectivului și să 

acționeze pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii obiectivului păzit, 

inclusiv prin patrulări periodice și verificări ale integritații sigiliilor de siguranța aplicate;  

b) să păzească obiectivul, bunurile și valorile primite în pază și să asigure integritatea acestora;  

c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale și cu dispozițiile 

achizitorului. Să efectueze controlul la intrarea și la ieșirea din incintă și perimetrul obiectivului a 

persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, documentelor și altor bunuri;  

d) să nu permită accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate în obiectivul păzit;   

e) să  oprească  accesul  în  obiectivul   păzit   și   să   legitimeze   persoanele   despre  care există  

date  sau  indicii  că  au  săvîrșit  infracțiuni  sau  alte  fapte  ilicite, pe  cele care  încalcă  normele  

interne   stabilite   prin   regulamente   proprii   ale  achizitorului,  iar  în cazul  infracțiunilor  flagrante, 

să  oprească  și  să  predea  organelor  abilitate  potrivit legii, pe făptuitor, bunurile sau valorile care 

fac obiectul infracțiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori pază lor, 

întocmind totodată un proces-verbal despre luarea acestor măsuri;  

f) în caz de avarii produse la instalații, conducte sau rezervoare de apa, de combustibili ori de 

substanțe chimice, la rețelele electrice sau telefonice și în orice alte împrejurări care sunt de natură 

să producă pagube, să aducă de îndată la cunoștință celor în drept asemenea evenimente și să ia 

măsuri, imediat după constatare, pentru salvarea bunurilor și a valorilor;  

 g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a bunurilor și a 

valorilor, să sesizeze  pompierii și să anunțe conducerea unității și poliția;  

 h) să ia măsuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor și a valorilor în caz de calamități;  

 i) să sesizeze poliția în legătură cu orice faptă produsă, de natură a prejudicia patrimoniul obiectivului 

păzit și să dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliției pentru prinderea infractorilor;  

 j) să înștiințeze, de îndată, conducerea instituției și pe șeful ierarhic despre producerea oricărui 

eveniment în timpul executării serviciului și despre măsurile luate;  

 k) să poarte uniformă și însemnele distinctive în timpul serviciului;  



 

 

 

 

 
 l) să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și să nu consume astfel de băuturi în 

timpul serviciului;  

 m) să nu absenteze nemotivat de la serviciu și să anunțe în prealabil conducerea;  

 n) să execute dispozițiile șefilor ierarhici și să manifeste respect în exercitarea atribuțiilor de serviciu;  

 o) să execute, în raport cu specificul obiectivului, bunurilor sau valorilor păzite, orice alte sarcini care 

i-au fost  încredințate potrivit planului de pază.  

 p) personalul de specialitate (agenul de pază) trebuie să fie avizat de organele de poliție, instruit și 

dotat corespunzător pentru activitatea prestată. La începerea contractului prestatorul are obligația 

de a înainta prestatorului lista cu personalul de specialitate care va presta serviciile de pază.   

10.4. Prestatorul se obligă să îl despăgubească pe achizitor pentru pagubele produse achizitorului prin 

neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligațiilor prevăzute la art. 4.1.  

10.5 Prestatorul se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor și documentelor transmise de 

achizitor sau despre care ia cunoștință în executarea prezentului contract, cu excepțiile prevăzute de 

lege. 

 

10.6 Codul de conduită 

1. Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru achizitor 

conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia  necesară. Se va 

abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a 

achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale 

contractuale în raport cu acesta.  

2. În cazul în care prestatorul, se oferă să dea, ori este de acord să ofere ori da, sau sa dea oricărei 

persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa 

îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract 

încheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu contractul 

sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul poate decide încetarea contractului, fără a 

aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de prestator în baza contractului. 

3. Plăţile către prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva 

din contract, şi atât prestatorul, cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi 

salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă 

formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din contract. 

4. Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision 

cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile contractului, fără 

aprobarea prealabilă în scris a achizitorului. 

5. Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, 

inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea contractului. În acest 

sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al achizitorului, prestatorul şi 



 

 

 

 

 
personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu 

vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor 

sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările 

primite în cursul sau ca rezultat al prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, 

prestatorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate 

sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării 

contractului.  

6. Executarea contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar 

totuşi astfel de cheltuieli, contractul poate înceta conform art. 18 din prezentul contract. Sunt 

considerate cheltuieli comerciale neuzuale: 

(i) comisioanele care nu sunt menţionate în contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil 

încheiat referitor la prezentul contract, 

(ii) comisioanele care nu corespund unor servicii executate şi legitime,  

(iii) comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau  

(iv) comisioanele plătite unei persoane care potrivit tuturor aparenţelor este o persoană interpusă.  

7. Prestatorul va furniza achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în 

care se execută contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe 

care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa 

unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

 

10.7  Conflictul de Interese 

1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 

compromite executarea obiectivă şi imparţială a contractului. Conflictele de interese pot apărea în 

mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor 

de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese 

apărut în timpul executării contractului trebuie notificat în scris Achizitorului, în termen de 5 zile de 

la apariţia acestuia.  

2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate 

solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat 

sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar 

putea genera un conflict de interese. Prestatorul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo compensaţie din 

partea achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori 

salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.  

3. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a 

personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care 

prestatorul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acesteia de a obţine 

repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide 

încetarea de plin drept şi cu efect imediat a contractului, în condiţiile prevăzute în prezentul contract. 

 

10.8 Protecția datelor cu caracter personal 



 

 

 

 

 
1. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legatură cu prezentul contract, fiecare parte 

se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, 

incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, legislația de punere în 

aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite 

periodic în legătură cu acestea. 

2. Fiecare parte va divulga celeilalte părți date cu caracter personal privind angajații sau 

reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: nume, 

prenume, poziție, număr de telefon, adresa de email pentru reprezentantul părții respective. Acolo 

unde legea prevede astfel, fiecare parte care divulgă informații în legătură cu angajații/reprezentanții 

săi trebuie să furnizeze o notă de informare persoanelor vizate, informându-le în mod corespunzător 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, efectuată de către cealaltă parte 

în legătură cu prezentul contract. 

3. Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile iau la cunoștință și convin ca fiecare parte să determine, în 

mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în 

legătură cu acest contract, fiecare parte acționând ca un operator de date independent pentru propria 

prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract și niciuna dintre părți nu acceptă vreo 

răspundere pentru o încălcare de către cealaltă parte a legislației aplicabile. 

4. Accesul persoanelor la informaţiile din contract se realizează cu respectarea termenelor şi 

procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public 

şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de 

un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

5. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării 

prezentului contract, decizia finală va fi a achizitorului. Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie 

publică privind derularea contractului fără aprobarea prealabilă a achizitorului şi de a se angaja în 

orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului 

contract. 

 

Articol 11  

Obligaţiile achizitorului 

11.1 Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul stabilit, dacă acestea 

corespund specificațiilor Caietului de sarcini, anexa nr.1 și Propunerii tehnice, anexa nr. 2,  potrivit 

art. 13 din contract. 

11.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în condiţiile prevăzute la art.12.1 din 

prezentul contract. Factura (sau facturile după caz) va fi însoţită în mod obligatoriu de Procesul/ 

Procesele verbale de recepție cantitativă și calitativă. 

11.3 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le solicită şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 



 

 

 

 

 
11.4 Achizitorul se obligă:  

 a) să predea prestatorului în momentul semnării contractului lista angajaților și lista autoturismelor 

care au acces în cadrul obiectivului prevăzut la art. 4.1.;  

 b) să colaboreze activ cu prestatorul și cu angajații acestuia în vederea realizării obligațiilor 

contractuale;  

 c) să asigure condițiile minime de lucru pentru agenții de pază, permițându-le  accesul la un grup 

sanitar, la o încăpere pe care să o folosească drept vestiar și pentru  păstrarea  actelor și registrelor 

de evidente;  

 d) să execute amenajările  necesare și specifice  pentru pază  și  protecție propuse de prestator în 

propunerea tehnică (dacă este cazul), într-un termen  convenit de ambele părți;  

 e)  să anunțe în timp util prestatorul asupra oricăror acțiuni sau activități ale achizitorului sau 

organizate de terți în obiectivul prevăzut la art. 4.1., spre a fi asigurat cu măsuri de pază, protecție 

și prevenire, acțiuni sau activități care implică riscuri  majore  pentru obligațiile  contractuale  

asumate de  către prestator prin prezentul contract;  

 f) să anunțe prestatorul despre orice nereguli în legătură cu modul de derulare  a prezentului contract 

sau în legătură cu deficiențele  manifestate în exercitarea  atribuțiilor  profesionale  și în 

comportamentul agenților de  pază,  în scris, în maxim 24 ore de la constatarea evenimentului;  

 g) să numească un reprezentant pentru menținerea legăturii cu prestatorul în  perioadă derulării 

prezentului contract și să notifice prestatorului numele și datele de contact ale acestuia;  

 h) să păstreze confidențialitatea informațiilor și documentelor transmise de prestator sau despre care 

ia cunoștință în executarea prezentului contract, cu excepțiile prevăzute de lege.      

 

Articol 12 

Modalităţi de plată 

12.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator, prin ordin de plată, din Trezoreria 

Municipiului Bucureşti, în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la sediul achizitorului, pe 

baza proceselor verbale de recepție cantitativă și calitativă, fără obiecțiuni, aprobate de către 

reprezentanții desemnați de autoritatea contractantă.  

12.2 Facturile vor fi emise pentru serviciile efectiv prestate. 

 

Articol 13 

Recepţie şi verificări 

13.1 Achizitorul sau reprezentantul său, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru 

a stabili conformitatea lor cu prevederile din Caietul de sarcini, anexa nr. 1 și din Propunerea tehnică, 

anexa nr. 2.  

13.2 Recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate se va face la sediul achizitorului menționat 

în contract și va fi consemnată în Procesele verbale de recepție cantitativă și calitativă. 

 



 

 

 

 

 
Articol 14 

Plăţi şi penalităţi de întârziere  

14.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu execută, execută cu întârziere sau execută 

necorespunzător obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din 

preţul contractului, ca penalități contractuale, o sumă echivalentă cu 0,03% pentru fiecare zi de 

întârziere, din valoarea serviciilor neefectuate/efectuate necorespunzător sau cu întârziere. 

14.2 În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă,  nu onorează facturile în termen de 30 de zile 

de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale 

penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 

nr. 72/2013 privind măsurile  pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor 

sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti și între aceștia și autorități 

contractante, dar nu mai mult decat valoarea facturată. 

14.3 Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului 

contract. 

 

Articol 15 

Rezilierea contractului  

15.1 Nerespectarea obligaţiilor principale ale contractului, în mod culpabil si repetat, dă dreptul părţii 

lezate, de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului și de a pretinde 

plata de daune interese în condițiile art. 1549-1554 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 

modificările și completările ulterioare.  

15.2 De asemenea, incălcarea prevederilor alin. 16.1 determină rezilierea de drept a contractului, 

fără punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe judecătorești. 

15.3 Nerespectarea obligaţiilor contractului, altele decât cele prevăzute la art. 15.1, în mod culpabil 

si repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata 

de daune-interese, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți. 

15.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariţia 

unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia notificării 

prestatorului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul denunțării. 

     Articol 16 – Cesiunea 

16.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile sale asumate prin 

contract. 

16.2 Prestatorul poate cesiona, total sau parțial, dreptul său de a încasa contraprestaţia serviciilor 

prestate, cu acordul prealabil, exprimat în scris al achizitorului și în condiţiile prevăzute de dispoziţiile 

Codului Civil. 

16.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile art. 

16.2. 

16.4 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin contract.  

 



 

 

 

 

 
Articol 17 

Forţa majoră 

17.1  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

17.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

17.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

17.4 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. 

17.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 1 lună, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

17.6 Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de servicii de către oricare din părţi 

situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după 

data semnării contractului de servicii de către părţi. 

17.7 Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, 

şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din  

prezentul contract de servicii este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, 

achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea 

de către prestator pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea achizitorului sau altă 

neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore. 

 

Articol 18 – Încetarea contractului 

Prezentul contract încetează de drept în următoarele situații: 

a) prin ajungere la termen; 

b) prin reziliere; 

c) prin denunţare unilaterală în condiţiile prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice și a art. 15.4 din prezentul contract; 

d) prin acordul părților contractante, consemnat în scris; 

e) în cazul existenței unui conflict de interese, conform art. 10.7; 

f) apariția unei situații de forță majoră, astfel cum rezultă din dispozițiile art. 17. 

 

Articol 19 

Soluţionarea litigiilor 

19.1 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 legatură cu 

îndeplinirea contractului. 

19.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti  în a căror rază teritorială îşi are sediul achizitorul.  

 



 

 

 

 

 
Articol 20 

Limba care guvernează contractul 

Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

Articol 21 

Comunicări 

21.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă şi în scris. 

        (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

21.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris 

a primirii comunicării. 

 

Articol 22 

Legea aplicabilă contractului 

Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Articol 23 

Dispoziţii finale 

23.1. Contractul de servicii cuprinde 10 pagini. 

23.2 Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare originale, având aceeași valoare juridică, 

două pentru achizitor şi unul pentru prestator.     

23.3 Urmărirea prezentului contract se va face din partea achizitorului de către Direcția Generală 

Investiții, Achiziții și Logistică. 

 

 

                    ACHIZITOR,                                                                PRESTATOR, 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR ,                           SC ……………. SRL 

                        Prin                                                                      ………………………                                                        

                 Costel ALEXE                                                                    …………. 
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