CONTRACT CADRU
PRESTĂRI SERVICII PAZĂ
Nr.
/

I.

PĂRŢI CONTRACTANTE

MUZEUL JUDEȚEAN IALOMIŢA, cu sediul în municipiul Slobozia, Matei Basarab, nr.
30, cod fiscal 4231644, cod IBAN RO60TREZ24G670303200130X, deschis la Trezoreria
municipiului Slobozia, telefon 0243/230054, fax 0243/230054, reprezentat prin Vlad FlorinManagerul Muzeului Judeţean Ialomiţa, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,
şi
………………………………….cu sediul în…………………….., județul..........................,
str…………, nr…………….., tel…………………….., e-mail:…………………, Cod Unic de
Inregistrare ……………., numărul de înmatriculare………………, cont……………………,
deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentat de………………., în calitate de PRESTATOR, pe de
altă parte,
au convenit de comun acord încheierea prezentului contract de prestări servicii, cu
respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. (1) Obiectul contractului îl constituie asigurarea pazei obiectivelor aparținând
achizitorului, situate în Slobozia, Giurgeni, Bordusani și Maia, conform planului de pază întocmit
de părţi, avizat de organele de poliţie şi anexat la prezentul contract, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii de Guvern nr. 301/2012.
(2) Obiectivele a căror pază şi securitate fac obiectul prezentului contract sunt următoarele :
Obiectivul 1. Muzeul Județean Ialomița, situat în Slobozia, bld. Matei Basarab, nr 30.
Dispozitivul de pază al obiectivului este format dintr-un post temporar, de luni până vineri, între
orele 17:00-08:00, sâmbăta și duminica, precum și în zilele de sărbatori legale, între orele 00:0024:00, fiind amplasat la sediul obiectivului, acoperit cu agenți de pază asigurați de prestator, pentru
un numar mediu de 537 ore x 3 luni, care efectuează serviciul în post fix și mobil, în ture de 8 și 12
ore.
Obiectivul 2. Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de Floci, situată în
comuna Giurgeni, Judetul Ialomița.
Dispozitivul de pază al obiectivului este format dintr-un post neanarmat, temporar de pază și
control, mobil, de luni până vineri în intervalul orar 17.00 – 08.00, sâmbăta și duminica, precum și
în zilele de sărbători legale, între orele 00:00-24:00, fiind amplasat la sediul obiectivului, acoperit
cu agenți de pază asigurați de prestator, pentru un numar mediu de 537 ore x 3 luni, care
efectuează serviciul în post fix și mobil, în ture de 8 si 12 ore.
Obiectivul 3. Așezământul de Artă și Cultură Religioasă Maia Catargi, situat în
comuna Maia, Județul Ialomița.
Dispozitivul de pază al obiectivului este format dintr-un post neanarmat, temporar de pază și
control, mobil, care execută serviciul de luni până vineri în intervalul orar 17.00 – 08.00, sâmbăta și
duminica, precum și în zilele de sărbători legale, între orele 00:00-24:00, fiind amplasat la sediul
obiectivului, acoperit cu agenți de pază asigurți de prestator, pentru un număr mediu de 537 ore x 3
luni , care efectuează serviciul în post fix și mobil, în ture de 8 și 12 ore.
Obiectivul 4. Baza Arheologică Popina Bordușani, situată în comuna Bordușani,
Județul Ialomița.
Dispozitivul de pază al obiectivului este format dintr-un post neanarmat, temporar de pază și

control, mobil, de luni până vineri în intervalul orar 06.00 – 22.00, fiind amplasat la sediul
obiectivului, acoperit cu agenți de pază asigurați de prestator, pentru un număr mediu de 325 ore x
3 luni, care efectuează serviciul în post fix și mobil, în ture de 8 ore.
2) Prestatorul se obligă să asigure paza obiectivului menţionat pe toată perioada contractului,
după programul prevăzut în planurile de pază, stabilite de comun acord cu achizitorul timp de 15/
24 ore/zi, cu un număr mediu lunar de 1936 ore x 3 luni/obiectiv.
3) Amenajările şi mijloacele tehnice de pază, sistemele de alarmare împotriva efracţiei a
căror construire intră în sarcina achizitorului, sunt prevăzute în planul de pază ce va fi întocmit
împreună cu delegatul achizitorului şi cu sprijinul de specialitate al organelor locale de poliţie şi
aprobat de autorităţile competente. Planul de pază este parte integrantă a prezentului contract.
III. DURATA CONTRACTULUI
Art. 3. Contractul se încheie pentru perioada cuprinsă între 01.01.2019 și 31.03.2019.
IV MODALITATEA DE PLATĂ ŞI PREŢUL PRESTAŢIEI
Art.4 (1) Achizitorul se obligă să achite prestatorului contravaloarea serviciilor prestate
potrivit tarifului acceptat, respectiv, 80.165 lei lei fără T.V.A, la care se adaugă T.V.A, calculată in
condițiile legii.
(2) Valoarea contractului este de 95.396 lei cu TVA inclus.
(3) Tariful prevăzut la art.4, alin.1 rămâne neschimbat până la sfârşitul contractului,
exceptând cazurile în care se modifica salariul minim pe economie in conditiile legii. Tariful se va
modifica proporţional, funcţie de modificarea salariului minim pe economie in conditiile legii, prin
încheierea unui act adiţional. Această valoare va sta la baza calculului penalităţilor prevăzute la
art.7(5), 7(6) şi 7(10), din prezentul contract.
(4). Achizitorul va efectua plata către prestator în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termen de 30 zile de la
data primirii facturii sau a oricărei alte cereri echivalente de plată, emisă de prestator în luna
următoare prestării serviciilor, ulterior recepţiei prestării serviciilor, de către persoanele desemnate
de achizitor.
V. DOCUMENTELE CONTRACTULUI:
a) caietul de sarcini;
b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunere financiară,
c) contractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie publică este
reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanţi;
d) acordul de asociere, dacă este cazul.
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.
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.5 Prestatorul se obligă:
a) să acorde sprijin conducătorului achizitorului la întocmirea planului de pază şi apărare a
obiectivului şi împreună să stabilească dispozitivul de pază, necesarul de mijloace şi amenajări
tehnice de pază şi alarmare cât şi alte măsuri care să asigure securitatea deplină a obiectivului păzit;
b) împreună cu conducătorul obiectivului păzit să stabilească regulile de acces şi circulaţie
în unitate, atât pentru salariaţii proprii, cât şi a reprezentanţilor altor persoane juridice sau a altor
personae fizice;
c) să asigure efectivul de agenţi de pază şi echipe de intervenţie care urmează să efectueze
paza şi asigurarea securităţii obiectivului conform planului de pază întocmit de comun acord cu
achizitorul şi în caz de necesitate agenţii de pază să solicite sprijin echipelor de intervenţie rapidă,
în urma apelării prestatorul trebuie să intervină cu echipajele de intervenţii în maxim 20 minute de

la momentul solicitării;
d) să asigure executarea în mod corespunzător a serviciului de pază, iar în funcţie de
evoluţia situaţiei operative şi a concluziilor desprinse în urma activităţilor specifice desfăşurate să
întreprindă măsuri pentru funcţionarea corespunzătoare a dispozitivului de pază;
e) împreună cu delegatul achizitorului să execute controale de zi şi de noapte, asupra
modului în care se execută serviciul de pază şi ia măsuri de remediere a eventualelor neajunsuri
constatate;
f) să prezinte propuneri conducerii achizitorului pe linia îmbunătăţirii permanente a
sistemelor de pază şi luarea de măsuri eficiente de sporire a gradului de siguranţă al acestora;
g) să asigure echiparea personalului de pază cu uniformă și însemne distinctive, în condițiile
legii;
h) să asigure dotarea cu armament şi muniţia necesară în raport cu misiunea încredinţată, cu
avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ialomiţa;
i) să asigure pregătirea profesională de specialitate cu personalul de pază propriu;
j) să verifice periodic modul în care funcţionează sistemul de pază şi alarmare şi să ia măsuri
de anunţare a echipei ce asigură întreţinerea acestora;
k) să informeze achizitorul despre principalele probleme referitoare la modul de funcţionare
a pazei;
l) să asigure prezentarea obligatorie la post în stare corespunzătoare a agentului de pază,
acestuia fiindu-i interzis consumul de băuturi alcoolice înaintea şi în timpul serviciului;
m) să oprească si să legitimize persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit
infractiuni sau alte fapte ilicite în cadrul obiectivului păzit, pe cele care încalcă normele interne
stabilite prin regulamentele proprii obiectivului, întocmind totodata un proces verbal, cu măsurile
luate;
n) în caz de avarii produse la instalaţii, la reţelele electrice sau telefonice si în orice alte
împrejurari care sunt de natură să producă pagube, să aducă la cunoştinţa celor în drept asemenea
evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor;
o) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor, bunurilor şi valorilor în caz de forţă
majoră colaborând în acest scop cu personalul achizitorului;
p) să asigure, cu concursul achizitorului, supravegherea şi respectarea normelor de apărare
împotriva incendiilor, securitatea şi sănatatea în muncă;
r) prestatorul răspunde pentru prepuşii lui, în condiţiile legii, în cazul nerespectării regulilor
de comportament şi disciplină stabilite prin regulamentele proprii.
Art.6. (1) Achizitorul se obligă:
a) să introducă cu avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ialomiţa, mijloacele şi
dispozitivele electronice sau mecanice de sesizare, alarmare şi legătură în toate locurile ce se
stabilesc de comun acord între achizitor şi prestator;
b) să asigure iluminatul de siguranţă, pe toată zona obiectivului;
c) să monteze semnele restrictive de circulaţie în locurile prevăzute în planul de pază;
d) pe baza tarifelor acceptate de părţi, să achite lunar contravaloarea serviciilor prestate în
conformitate cu dispozițiile art.3 alin.(4) din contract.
(2) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a suplimenta cantitatea de servicii, condiţionat de
existenţa resurselor financiare alocate cu această ocazie.
VII. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR
Art.7 (1) Orice sustragere sau distrugere de bunuri şi valori materiale care fac parte din
consemnul postului şi se datorează neexecutării ori executării necorespunzătoare a obligaţiilor
contractuale şi din planul de pază de către prestator, se suportă de către acesta, în raport cu valoarea
de circulaţie, respectiv cea de înregistrare în contabilitate la data constatării faptului.
(2) Dacă paguba este urmare a unei infracţiuni, cuantumul despăgubirilor este cel stabilit
prin hotărâre judecătorească. Totodată părţile vor anunţa în scris organele abilitate de lege în situaţia
în care există indicii că s-a produs o infracţiune.

(3) În baza procesului verbal de constatare, semnat de ambele părţi contractante, se
stabileşte cuantumul prejudiciului.
(4) Constatarea se poate face de către reprezentanţii autorizaţi ai achizitorului în urma
controalelor comune efectuate împreună cu reprezentantul prestatorului, pe baza procesului verbal
de constatare care va fi remis operativ şi prestatorului pentru corectarea abaterilor constatate.
(5) Pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin prestatorului, conform prezentului contract,
achizitorul are dreptul de a calcula şi pretinde penalităţi de întârziere în procent de 2 % 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
(6) Neefectuarea plăţilor facturilor la termenul precizat poate obliga achizitorul la plata unor
penalităţi de întârziere în procent de 2 % 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.
(7) Achizitorul este exonerat de plata penalizărilor de întârziere în cazul în care prestatorul nu
respectă obligaţiile ce-i revin cu privire la depunerea, în timp util, a tuturor documentelor
justificative aferente plăţii.
(8) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde
plata de daune-interese.
(9) 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.
(10) Nerealizarea în totalitate a obiectivului contractului, din vina exclusivă a prestatorului, dă
dreptul achizitorului la daune morale şi materiale; daunele materiale trebuie dovedite, în timp ce
daunele morale nu trebuie dovedite; daunele morale vor fi calculate la nivelul a 10 % din valoarea
contractului.
VIII. FORŢA MAJORĂ
Art. 8 (1) Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și
inevitabil (art. 1351, alin. (2) Cod Civil ).
(2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
(3) 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.
(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.
(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de o
lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celelilate părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
IX.SUBCONTRACTANŢII
Art. 9.(1) Prestatorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de
a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul
cu achizitorul.
(2) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului sau atunci când se
introduc noi subcontractanți, toate contractele încheiate cu subcontractanţii nominalizați în ofertă
sau declarați ulterior.
(3) Contractele prezentate conform prevederilor de mai sus se constituie în anexe la contract
și vor conține denumirea subcontractanților și datele de recunoaştere ale acestora, reprezentanții

legali, partea/ părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia
(4) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul. Prestatorul are obligația de a indica, cel mai târziu la momentul începerii executării
contractului, numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților implicați în
executarea contractului.
(5) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fată de prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
(6) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
(7) Pe parcursul derulării contractului, contractantul are dreptul de a înlocui subcontractanţii,
cu acordul autorităţii contractante, în următoarele situaţii:
a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în
ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,
b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în
condiţiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica
iniţial opţiunea subcontractării acestora.
c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.
(8) Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin
care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către
contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.
(9) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita prezentarea contractelor încheiate între
contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care, să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele
elemente:
a) activităţile ce urmează a fi subcontractate,
b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi,
c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi.
(10). Contractele prezentate conform alin (9) vor fi în concordanţă cu oferta şi vor fi anexă la
prezentul contract. Atât contractele cât și declarația de asumare a prevederilor caietului de sarcini și
propunerii tehnice vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul inceperii prestării
serviciilor de către noii subcontractanți.
(11) Noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare
pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților
corespunzatoare părților de implicare în contractul de achiziție publică.
X.CLAUZE GENERALE REFERITOARE LA PROTECȚIA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL
Art 10. (1). Beneficiarul colectează și prelucrează datele personale ale Prestatorului în conformitate
cu legislația în vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a acestor
date, în vederea asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva
pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.
(2). În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Beneficiarul aplică prevederile
Regulamentului (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 (regulamentul general
privind protecția datelor) și ale legislației naționale.
(3). Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale Prestatorului, comunicate în cadrul
prezentului contract, vor fi prelucrate de Beneficiar în scopul executării prezentului contract la care
Prestatorul este parte contractantă.
(4) Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea executării
prezentului contract sunt următoarele: (de ex.: nume și prenume, adresă, serie și număr carte de
identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresă de poștă electronică, cod bancar).

(5) Datele personale ale Prestatorului, comunicate în cadrul prezentului contract, pot fi
comunicate de Beneficiar instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care îi revin
acestuia.
(6). În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Prestatorului în alte
scopuri decât cele prevăzute la alin. 3, Beneficiarul va informa Prestatorul și îi va solicita acordul
scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației
în vigoare.
(7). Beneficiarul asigură dreptul Prestatorului la informare și acces la datele cu caracter
personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricționare și opoziție în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
(8). Datele personale ale Prestatorului sunt păstrate de Beneficiar pe întreaga perioadă de
executare a contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale
referitoare la arhivarea documentelor.
XI. AMENDAMENTE
Art. 11 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazurile prevăzute la art. 2 şi 3 şi în cazul
apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au
putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
XII. SOLUŢONAREA LITIGIILOR
Art. 12 (1) Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin negociere, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului.
(2) Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor negocieri, 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 competente de la domiciliul achizitorului, potrivit
dreptului comun.
XIII. REZILIEREA CONTRACTULUI
Art. 13 (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul, în mod unilateral, în situaţia
în care obiectul contractului nu mai există sau în alte situaţii similare.
(2) Încetarea contractului se poate realiza şi prin acordul de voinţă al părţilor.
XIV. CESIUNEA
Art. 14. Prestatorului i se interzice cesiunea obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
XV. COMUNICĂRI
15 (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie
să fie transmisă în scris.
(2) Comunicările între părţi se poate face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi …………….., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare
parte semnatară.

Achizitor,
Muzeul Județean Ialomița

Prestator

