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 MODEL de  

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ  

ŞI PROTECŢIE A OBIECTIVELOR ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI, SUSTRAGERII 

DE BUNURI MATERIALE PENTRU ANUL 2016 

 

1. Părţile contractante 

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul 

contract de prestari servicii 

Între 

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ “CAROL I”, cu sediul în Bucureşti, 

Str. Boteanu Nr. 1, Sector 1, Cod 0110027, tel/fax 021/312.01.08, cod fiscal 5042660, 

cont IBAN RO24TREZ7015003XXX000061 deschis la Trezoreria Sectorului 1, 

reprezentată legal prin Director General, Conf. Univ. Dr. Mirelle-Carmen RĂDOI, în 

calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 

şi 

S.C. ........................................., cu sediul în ......................., Str. ........................ Nr. 

..............,  înregistrată la Registrul Comerţului sub nr..........................., CUI 

......................., Cont Nr. ……………, deschis la Trezoreria ………………….., 

reprezentată legal prin ................................., Dl./DNA .............................., în calitate de 

PRESTATOR, pe de altă parte 

 

2. Definiţii  

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a)  contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b) achizitor şi prestator - părţile 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 – servicii de pază, monitorizare şi intervenţie, servicii a căror prestare face 

obiectul contractului;  

e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri pe care prestatorul le 

utilizează în vederea îndeplinirii obligaţiilor din prezentul contract; 
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f) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, 

absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu 

se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 

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

incendii, 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; 

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

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. 

 

4. Obiectul contractului 

4.1. (1) Prestatorul se obligă să presteze, în conformitate cu obligaţiile asumate prin 

prezentul contract, servicii de pază şi protecţie a obiectivelor împotriva efracţiei, 

sustragerii de bunuri materiale, precum şi asigurarea unui flux normal privind buna 

desfaşurare a activităţii Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I”, respectiv în cele 3 

clădiri: 

a) Corp Dacia – Bucureşti, str. Boteanu nr. 1, sector 1; 

b) Corp Boema – Bucureşti, str. C.A. Rosseti nr. 2-6, sector 1; 

c) Corp Fundaţie – Bucureşti, Calea Victoriei nr. 88, sector 1. 

 

(2) Posturile cu supraveghetor, la dispoziţia achizitorului, sunt următoarele: 

a) un post de pază permanent (24/24) la intrarea dinspre str. C.A. Rosseti nr.4-6, 

sector 1, Bucureşti (corp Boema); 

b) un post de pază permanent (24/24) la intrarea dinspre Calea Victoriei nr. 88, 

sector 1, Bucureşti (corp Fundaţie); 

c) un post pază (24/24)– la intrarea dinspre str. Boteanu nr. 1, sector 1, Bucureşti 

(Corp Dacia); 

d) asigurarea pazei pentru evenimentele organizate la sediul  beneficiarului : 

 cu un număr de 4 persoane; 

   pe durata evenimentului va fi detaşată la sediul 

beneficiarului o maşina de intervenţie; 

  frecvenţa medie a evenimentelor – un eveniment pe 

săptămână; 

 durata media a evenimentelor – o durata medie de 5 (cinci) 

ore. 

   



Page 3 of 9 

 

4.2. Detaliile privind obiectivele asigurate cu pază, caracteristicile acestora, posturile de 

supraveghere şi pază, efectivul de agenţi, atribuţiile şi obligaţiile agenţilor de pază vor fi 

stabilite în funcţie de necesităţi, în conformitate cu planul de pază şi apărare al 

obiectivelor. 

4.3. Prestatorul se obligă să întocmească şi să depună spre avizare la instituţiile abilitate 

ale Ministerului Afacerilor Interne Planul de pază şi apărare al Bibliotecii Centrale 

Universitare “Carol I”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicata şi ale Hotărârii nr. 

301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

 

5. Preţul contractului. Modalităţi de plată 

5.1 (1) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor 

prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, este de ....................... lei fara TVA, 

respectiv ................... lei TVA inclus.  

        (2)Tariful unitar este de .......... lei / oră / post (fără TVA), respectiv  .............. lei cu 

TVA inclus. 

        (3)Preţul pentru serviciile prestate pe o durata de o lună de zile se regaseste detaliat 

in anexa Formularului de oferta financiara. 

5.2. Valoarea contractului cuprinde toate costurile cu resursele umane, transport, utilizare 

diverse echipamente etc. 

5.3. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează. 

5.4. Beneficiarul va achita în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii 

facturii sau recepţiei serviciului prestat, pe baza de proces – verbal lunar, dacă data 

primirii facturii este incertă sau anterioară recepţiei prestării serviciului. 

5.4. Nu va fi efectuată nici o plată în avans de către beneficiar. 

 

6. Durata contractului 

6.1. Prezentul contract intra în vigoare începând cu 01 mai 2016 şi încetează la data de 31 

decembrie 2016. Perioada de contract fiind de 8 luni. 

6.2. Prezentul contract poate fi prelungit cu o perioadă maximă de 4 luni, prin incheirea 

unui act aditional, în baza art. 6 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, modificată şi completată ulterior, cu condiţia existenţei resurselor 

financiare. 

 

 

7. Documentele contractului 

7.1. Documentele contractului sunt următoarele: 

a) Notă de oportunitate; 

file:///D:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp68466/00148203.htm
file:///D:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp68466/00065926.htm
file:///D:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp3737036/00092739.htm
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b) Invitaţie de participare; 

c) Ofertă depusă de S.C. ......................... S.R.L; 

d) Proces - verbal de constatare a documentelor; 

e) Analiză de ofertă; 

f) Notă de fundamentare; 

7.2. Documentele menţionate la art. 7.1. de mai sus fac parte integrantă din prezentul 

contract. 

 

8. Obligaţiile principale ale prestatorului 

8.1. Prestatorul se obligă să execute, în mod corespunzător, pe toată durata de valabilitate 

a prezentului contract serviciile de pază şi protecţie a obiectivelor împotriva efracţiei, 

sustragerii de bunuri materiale, precum şi asigurarea unui flux normal privind buna 

desfaşurare a activităţii Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I”, cu numărul de agenţi 

stabilit de comun acord cu achizitorul, în conformitate cu Planul de Pază şi Apărare. 

8.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele 

prezentate în oferta tehnică.  

8.3. Prestatorul se obligă să asigure agenţilor de pază echipamentul de lucru specific, 

aprobat de organele de Poliţie, în conformitate cu Planul de Pază. 

8.4. Prestatorul se obligă să încunoştiinţeze achizitorul despre producerea oricărui 

eveniment în timpul executării serviciului de pază, în termen de cel mult 1 ora de la data 

producerii acestuia. 

8.5. Prestatorul se obligă să aducă la cunoştinţa achizitorului, în scris, situaţiile care pot 

conduce la slăbirea sistemului de pază şi la înlesnirea sustragerii de bunuri si/sau valori, 

precum şi măsurile ce ar trebui întreprinse de către achizitor, în termen de cel mult 12 ore 

de la dara constatării acestora. 

8.6. În caz de calamităţi, prestatorul se obligă să ia primele măsuri pentru salvarea 

persoanelor, a bunurilor sau a valorilor aparţinând achizitorului. 

8.7. În caz de incendiu, prestatorul se obligă să ia măsuri de salvare a persoanelor, a 

bunurilor si a valorilor aparţinând achizitorului, să sesizeze imediat, fără a depăşi de 30 

minute, unităţile de pompieri, organele de poliţie şi conducerea achizitorului. 

8.8. Prestatorul se obligă să sesizeze organele de poliţie şi conducerea achizitorului în 

legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul achizitorului, în termen de cel 

mult 1 oră de la data producerii acesteia. 

8.9. Prestatorul se obligă să răspundă material, în cazul sustragerii de bunuri sau valori 

aparţinând achizitorului, dacă existenţa şi întinderea prejudiciului cauzat achizitorului, 

precum şi dubla legătură de cauzalitate dintre prejudiciu şi infracţiunea reclamată, pe de-

o parte şi dintre acestea şi modul de îndeplinire a obligaţiilor de pază ce revin 

prestatorului sau personalului de pază, conform Planului de Pază, pe de altă parte, au fost 

constatate printr-o hotărâre judecătorească definitiva. În acest caz, achizitorul se va putea 

îndestula, iar despăgubirea se va putea achita, numai din beneficiul poliţei de asigurare 

încheiată de prestator (anexă la prezentul contract). 
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8.10. În cazul în care valoarea prejudiciului cauzat achizitorului printr-o infracţiune 

depăşeşte contravaloarea în euro a sumei de 1500 euro, iar culpa prestatorului a fost 

constatată şi stabilită prin concluziile unei Comisii comune a părţilor, însărcinată cu 

cercetarea cauzelor evenimentului, părţile vor putea hotări, de comun acord şi 

independent de cele arătate mai sus, despăgubirea achizitorului, din beneficiul Poliţei de 

asigurare încheiate de prestator, fără a mai aştepta hotărârea instanţei judecătoreşti. 

8.11. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 

umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură 

provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea 

asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod  rezonabil din 

contract. 

8.12. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 

Planul de Pază şi Apărare aprobat. Totodată, este direct răspunzător atât de siguranţa 

tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului 

folosit pe toată durata contractului.  

8.13. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 

echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu 

serviciile prestate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură; 

8.14  Prestatorul se obligă prin contract să asigure păstrarea confidenţialităţii în legătură 

cu activităţile achizitorului, precum şi a datelor în posesia cărora va intra pe parcursul 

derulării prezentului contract, sub sancţiunea plăţii de daune – interese egale cu valoarea 

prejudiciului creat.  

8.15. Prestatorul se obligă să răspundă în termen de cel mult 2 ore oricărei 

solicitări/sesizări adresată de către achizitor. 

 

8.16. Garanţia de bună execuţie a contractului 

a) Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 

cuantum de 10% (5% pentru IMM) din valoarea contractului fără TVA, adică 

................ lei, pentru perioada de valabilitate a contractului. Prestatorul se obligă 

să prezinte beneficiarului dovada constituirii garanţiei de bună execuţie în cel 

mult 5 zile de la data semnării contractului.  

b) Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 

limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte, execută cu 

întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, beneficiarul are 

obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care 

nu au fost respectate.    

c) Beneficiarul se obligă, la solicitarea scrisa a prestatorului, să restituie garanţia de 

bună execuţie în termen de 14 zile de la data incetarii prezentului contract.  
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9. Obligaţiile achizitorului 

9.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit pentru serviciile prestate în 

conformitate cu prevederile Cap. 5 din prezentul contract. 

9.2. Achizitorul se obligă să confirme serviciile prestate în luna respectivă prin semnătură 

şi ştampilă, la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, prin care se atestă numărul de ore de 

pază efectuate de prestator în luna respectivă. 

9.4. Achizitorul se obligă să asigure amenajările tehnice specifice operaţiunilor şi 

activităţii de supraveghere şi pază, pentru obiectivul/obiectivele menţionat(e) în prezentul 

contract, să asigure condiţiile proprice pentru păstrarea documentelor specifice activităţii 

de pază şi, după caz, a mijloacelor şi echipamentelor de apărare cu care vor fi dotaţi 

agenţii de pază.  

 

10. Recepţie şi verificări 

10.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor. 

10.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor 

săi împuterniciţi pentru acest scop. 

10.2. În cazul în care Achizitorul constată că serviciile nu sunt prestate în mod 

corespunzător, se va încheia un proces – verbal în acest sens. Într-o atare situaţie, 

prestatorul va presta serviciile ce fac obiectul prezentului contract, în mod corespunzător, 

în termen de cel mult 24 de ore de la data încheierii Procesului- verbal menţionat la alin. 

precedent, fără a percepe vreun cost suplimentar. În cazul în care după trecerea 

termenului de 24 de ore, serviciile nu sunt prestate corespunzător, achizitorul are dreptul 

de a percepe daune – interese egale cu valoarea prejudiciului creat.  

 

 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1. În cazul în care prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească in mod corespunzator 

obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a solicita plata unor 

daune-interese egale cu valoarea prejudiciului creat.  

11.2. În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţia de plată, potrivit dispoziţiilor 

art. 5.4. din prezentul contract, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti o dobanda 

penalizatoare, conform prevederilor art.8 din Legea 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. 

 

12. Finalizare, întârzieri, sistare, reziliere 

12.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data intrarii in vigoare a 

contractului de către ambele părţi. 

12.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 

în mod culpabil şi repetat (maxim de 3 ori), dă dreptul părţii lezate de a considera 
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contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese egale cu valoarea 

prejudiciului creat. 

12.3. Prezentul contract încetează să îşi mai producă efectele de drept, în următoarele 

cazuri: 

a. la expirarea duratei contractului; 

b. prin acordul părţilor în termenul de valabilitate; 

c. în cazul falimentului, dizolvării, radierii sau încetării activităţii  

prestatorului; 

                   d. în cazurile prevăzute la art. 12.2 si art. 15.5 din prezentul contract 

12.4. Prezentul contract încetează şi prin denunţarea unilaterală a contractului de către 

Achizitor. Achizitorul este îndreptăţit să denunţe unilateral contractul, când doreşte, în 

orice moment pe parcursul derulării contractului, prin înaintarea către prestator, unei 

notificari scrise privind încetarea contractului, înainte cu 30 zile, fără ca acesta 

(achizitorul) să fie obligat la plata vreunei compensaţii, despăgubiri sau penalităţi.  

 

 

13. Amendamente  

13.1. Completările şi modificările aduse Contractului nu sunt valabile şi opozabile între 

Părţi decât dacă sunt facute prin act adiţional. 

 

14. Cesiunea  

14.1. Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligaţiile 

născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate 

iniţial, conform art. 204
1
 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

15. Forţa majoră 

15.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

15.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toată perioada în care acesta acţionează. 

15.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile şi obligaţiile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia 

acesteia. 

15.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 

părţi, în termen de 5 zile şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care 

îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

15.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă 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 pretindă celeilalte daune-interese. 

 

16. Soluţionarea litigiilor 
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16.1. 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. 

16.2. Dacă, în termen de 25 zile de la începerea acestor tratative, părţile nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil neînţelegerile apărute, acestea vor fi supuse instanţelor 

judecătoreşti competente din Romania.  

 

17. Limba care guvernează contractul 

17.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

  

18. Comunicări 

18.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 

trebuie să fie transmisă în scris. 

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

momentul primirii. 

18.2. Comunicările între părţi se pot face prin scrisoare recomandata cu confirmare de 

primire, fax si/sau e-mail. 

18.3. In situatia in care o parte contractanta isi schimba datele de contact si/sau sediul 

este obligata sa aduca la cunostinta celeilalte parti noile modificari in termen de 5 zile 

calendaristice de la data modificari.  

18.4. Comunicările vor fi transmise părţii în cauză la următoarea adresă: 

Pentru  Achizitor:  BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ 

“CAROL I” 

Adresa: Bucureşti, str. Boteanu nr. 1, sector 1 

Tel./fax : 021/312.01.08 

E-mail: vanghele.gana@bcub.ro 

Pentru  Prestator:  S.C. ………………………………….. S.R.L 

Adresa: ......................................................................... 

Tel./fax: ………………………………. 

E-mail: ................................  

 

19. Legea aplicabilă contractului 

19.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înţeles să încheie astăzi, ......................2016, prezentul contract în 

două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.     

 

ACHIZITOR, 

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ 

„CAROL I” 

PRESTATOR, 

S.C. ........................................... S.R.L. 
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Director General, 

Conf. Univ. Dr. Mirelle - Carmen Rădoi 

 

Administrator/Reprezentant, 

................................ 

  

Director economic, 

Mircea Cătălin 

 

  

  

Avizat juridic,  

  

Viză CFPP,  

 


