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Contract  de prestări servicii pază 
nr.______________data_______________ 

 
 
 

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006. 
 
          1. PĂRŢI CONTRACTANTE 

 
1.1 Prezentul contract s-a încheiat, între 
 
Directia  de Sănătate Publică Teleorman adresa sediu Alexandria, str. Alexandru Colfescu, 
nr. 79, jud. Teleorman, telefon/fax 0247/311354, 0247/312224, cod fiscal 4567980 cont 
trezorerie RO39TREZ60623660120XXXXX   reprezentată prin Dr.Ştefănescu Alexandru, 
funcţia director coordonator în calitate de achizitor, pe de o parte 
şi  
S.C. Crys Guard Grup Security SRL  adresă sediu str. Dunării, nr. 281, loc. Alexandria, jud. 
Teleorman  telefon/fax 0347/804024, număr de înmatriculare  J34/278/2005, cod fiscal  RO 
15713710,  cont trezorerie RO29TREZ6065069XXX003240, reprezentată prin Cristescu 
Petre funcţia Director în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate 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 - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse 
în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza 
aferent serviciilor prestate conform contractului; 
f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii 
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 
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; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
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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 in mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
 
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciul de pază în perioada 01.06.2009 – 31.05.2010 
şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate prin achitarea facturii lunar, în termen de 5 zile de la primirea facturii.  
 
5. Preţul contractului 
 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, 
este de 5,5 lei/oră, la care se adaugă 1,045 lei TVA. 
 
6. Durata contractului 
 
6.1 – Durata prezentului contract este de 12 luni, începând de la data de 01.06.2009. 
6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  31.05.2009. 
 
7. Executarea contractului  
 
7.1 – Executarea contractului începe la data de  01.06.2009. 
  
 
8. Documentele contractului 
 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
Actele adiţionale; 
Propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
Caietul de sarcini; 
Alte anexe la contract. 
 
9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
 
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate 
în propunerea tehnică, anexă la contract.  
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare 
prezentat în propunerea tehnică. 
9.3 Prestatorul este obligat - prin  personalul de paza propriu, autorizat, afectat executarii 
prezentului contract – sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce-i revin, fiind direct 
raspunzator pentru paza si integritatea obiectivelor,bunurilor si valorilor incredintate. 
Activitatea de paza se va efectua potrivit legii si Planului de Paza. 
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            In timpul serviciului, personalul de paza este obligat : 
 a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni 
producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite ; 
 b) sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile primite in paza si sa asigure integritatea 
acestora ; 
 c) sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu 
dispozitiile interne sa efectueze controlul la intrarea si iesirea din incinta unitatii a 
persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, documentelor si altor bunuri ; 
 d) sa nu permita accesul, in obiectivele pazite, persoanelor aflate in stare de ebrietate ; 
 e) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit 
infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne 
stabilite prin regulamente proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante sa opreasca si sa predea 
organelor de Politie pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau ale 
altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea lor, totodata sa intocmeasca un proces-
verbal pentru luarea acestor masuri ; 
 f) sa instiinteze, de indata, conducerea BENEFICIARULUI despre producerea oricarui 
eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate ; 
 g) in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, de combustibil ori de 
substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de 
natura sa produca pagube, sa aduca la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia 
primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului ; 
 h) in caz de incendii sa sesizeze conducerea unitatii si organele competente,sa ia imediat 
masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si valorilor, fara neglijarea 
obligatiilor sale specificate in Planul de Paza ; 
 i) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor si a valorilor in caz de 
calamitati ; 
 j) sa sesizeze organele de Politie in legatura cu orice fapta ce a prejudiciat patrimoniul 
unitatii si sa dea concursul pentru prinderea infractorilor ; 
 k) sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are acces la 
asemenea date si informatii ; 
 l) sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si armamentul cu 
care este dotat si sa faca uz de arma numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege ; 
 m) sa poarte uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului, cu exceptia 
locurilor de munca unde se impune o alta tinuta ; 
  n) sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel 
de bauturi in timpul serviciului ; 
 o) sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea unitatii 
despre aceasta ;  
 p) sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale, si sa fie 
respectuos in raporturile de serviciu ; 
 r) sa execute, in raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile pazite, precum si 
orice alte sarcini care i-au fost incredintate, potrivit planului de paza ;  
 s) sa respecte consemnul general si particular al postului. 
9.4  Prestatorul prin conducerea sa - este obligat : 
 a) sa, organizeze, sa conduca si sa controleze avtivitatea de paza, precum si modul de 
executare a serviciului de catre personalul din subordine ; 
 b) sa informeze, deindata, conducerea BENEFICIARULUI si organele de Politie despre 
evenimentele privind activitatea de paza si sa tina evidenta acestora ; 
 c) sa propuna conducerii BENEFICIARULUI masuri pentru perfectionarea activitatii de 
paza ; 
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 d) la cererea beneficiarului, se obliga sa inlocuiasca in 20 zile agentii a caror activitate a fost 
constatata ca fiind necorespunzatoare ; 
 e) sa tina evidenta armamentului si a munitiei din dotarea personalului de paza, sa asigure 
pastrarea, intretinerea, depozitarea si folosirea acestora, potrivit legii ; 
 f) sa execute programul de pregatire profesionala specifica personalului de paza din 
subordine ; 
 g) sa garanteze acoperirea prejudiciilor cauzate BENEFICIARULUI, din vina sa exclusiva, 
culpa stabilita de o comisie mixta formata din reprezentantii ai beneficiarului ,prestatorului si 
organul de politie din circumscriptia in care se afla obiectivul pazit, prin Polita de asigurare     
, privind asigurarea de raspundere civila a societatii specializate in servicii de paza si 
protectie a bunurilor si persoanelor ; 
 h) sa indeplineasca orice alta obligatie care ii revine potrivit normelor legale aplicabile in 
vigoare ; 
 i) sa asigure dotarea cu registre in cazul in care posturile sunt de control acces, respectiv 
registru de intrari – iesiri personae si autovehicule. 

 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
 
 10.1 – Achizitorul se obligă sa plateasca, integral si la termenele prevazute, tariful datorat 
PRESTATORULUI drept contravaloare a serviciului prestat ; 
 10.2 – Achizitorul se obligă sa anunte PRESTATORUL, in timp util, in legatura cu toate 
modificarile survenite fata de prevederile planului de paza si care ar necesita schimbari in 
ceea ce priveste efectuarea serviciului de paza ; 
 10.3 - Achizitorul se obligă sa comunice PRESTATORULUI daca in incintele protejate se 
afla bunuri sau documente cu regim special, produse toxice ori alte materiale periculoase 
(substante radioactive, psihotrope, explozibili, munitii, etc.), de valoare, respectiv gradul lor 
de periculozitate si locul exact de amplasare ; 
 10.4 - BENEFICIARUL isi va exprima periodic ori de cate ori situatia impune, acordul 
privind masurile pe care PRESTATORUL le considera necesare pentru evaluarea riscurilor la 
care se expune personalul de paza ; 
 10.5 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
prevăzute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia 
de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce 
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp 
posibil. 
 
11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
 
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 
penalitaţi, o sumă echivalentă cu valoarea prejudiciului din preţul contractului. 
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 5 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 
o cotă procentuală din plata neefectuată, de 0,1 % / zi de întârziere până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor . 
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de 
a pretinde plata de daune-interese. 
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 
scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
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condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru furnizor.  În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 
 
 
12. Recepţie şi verificări  
 
12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
12.2 - 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. 
 
13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
 
13.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor din data de 01.06.2009.  
(2) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate 
în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul                         
contractului. 
13.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în 
termenul convenit de parţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin 

încalcarea contractului de către prestator, 
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 
oricărei faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor 
semna un act adiţional.  
13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, 
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin 
act  adiţional. 
13.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi prestatorului.  
 
14. Ajustarea preţului contractului 
 
14.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
14.2 - Preţul contractului un se actualizează, decât prin modificarea cuantumul salariu minim 
pe economie sau modificarea obiectivului de pază ce implică mărirea numărului de salariaţi.  
 
15. Amendamente  
 



 
6 

15.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului. 
 
16. Protecţia muncii 
 
 16.1 Beneficiarul, va instrui personalul de paza al prestatorului, prin aducerea acestuia la 
cunostinta a Instructiunilor proprii de protectia muncii specifice obiectivului sau de activitate 
si obiectivului in care acesta isi desfasoara activitatea, cu respectarea dispozitiilor Legii 
nr.90/1996R si ale Normelor Metodologice pentru aplicarea acesteia, Anexei nr.IV al 
Ordinului Ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr.388/1996 si al legislatiei de profil. 
Pregatirea de catre beneficiar a personalului prestatorului, se va face anterior datei in care 
prezentul contract incepe sa-si produca efectele sau inainte ca agentii de paza, nou angajati, 
sa presteze paza efectiva in obiectivul acestuia. Instruirea periodica a personalului pe linia 
protectiei muncii, va reveni prestatorului prin reprezentanti săi. 
 
17. Cesiunea  
 
17.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
17.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice 
alte obligaţii asumate prin contract.  
 
18. Forţa majoră 
 
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3 - 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. 
18.4 - 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. 
18.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
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 de 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, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a 
României, fie de către instanţele judecatoreşti din România.  
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) 
 
20. Limba care guvernează contractul 
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20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
21. Comunicări 
 
21.1 - (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. 
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
22. Legea aplicabilă contractului 
 
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 
          Achizitor        Prestator 
Directia  de Sănătate Publică Teleorman          S.C. Crys Guard Grup Security SRL  
Director Coordonator                                                                                        Director    
  
Ştefănescu Alexandru                                                                           Jr. Cristescu Petre  
 
p. Dir. Coord. Adj. Fin. Cont. 
 
 
Consilier Juridic 
Dumitrescu Aurelian    


