CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr ……………………………………………………………

PARTILE CONTRACTANTE
SC ………………………………………… cu sediul in ………………………………………………………………
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. ………………………………., Cod fiscal …………….,
Tel/Fax: ……………………….., cont bancar ……………………………………………., deschis la Trezoreria
sector …………………..reprezentata prin domnul ………………………………………., in calitate de
Director, numit in continuare PRESTATOR.
Si:
MUZEUL NAŢIONAL AL ŢĂRANULUI ROMÂN, cu sediul în Şos. Kiseleff nr. 3, sector 1,
Bucureşti, tel. 021/3179660, fax. 021/3129875, email: info@muzeultaranuluiroman.ro, cod
fiscal 4192480, cont RO76 TREZ 7015 009X XXX0 0028, reprezentat prin Liliana Passima
Manager şi Mihaela David, Director economic, numit in continuare BENEFICIAR, parti egale
si libere in negocierea prezentului contract.
In conformitate cu: Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale; Legea nr. 333/2003,
privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor; Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii prin care partile au convenit urmatoarele:
CAP. I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Obiectul prezentului contract este reprezentat de prestarea cu personal calificat de
catre PRESTATOR a activitatii de supraveghere, paza si protectie incinta muzeala situata in
Bucuresti, sector 1, bd. Kiseleff nr.3 – cod CPV 79713000-5 - Servicii de paza (Rev. 2) in
conformitate cu prevederile Caietului de sarcini – anexa la prezentul contract.
Art. 2. Obligatiile pe linie profesionala ale agentilor de paza sunt consemnate in planul de
paza al obiectivului, document intocmit de catre beneficiar cu ajutorul firmei de paza, si
supus avizarii de specialitate organelor competente ale Ministerului de Interne, potrivit Legii
333/2003.
CAP. II. DURATA CONTRACTULUI
Art. 3. Prezentul contract se incheie pentru o perioada de 9 luni, acesta fiind valabil in
perioada 01.04. – 31.12.2018.
Art. 4. Pe durata valabilitatii acestuia, prezentul contract poate fi reziliat de catre parti sau
numai una din parti, hotarârea partii solicitante fiind notificata in scris celeilalte parti cu
minimum 45 zile inainte de data rezilierii.
In cazul rezilierii unilaterale, pe perioada celor 45 de zile ulterioare notificarii cererii de catre
solicitant, contractul este in vigoare, ambele parti fiind obligate sa-si respecte indatoririle
asumate prin prezentul contract.
Art. 5. Daca nici una din parti nu decide denuntarea sau nu cere modificarea prezentului
contract in perioada mentionata la art.3, valabilitatea contractului se poate prelungi prin act
aditional pentru o perioada de maxim 4 luni in anul 2019 in temeiul prevederilor art.165 din
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Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din
02.06.2016, aprobate de H.G. nr.395/2016
CAP. III. OBLIGATIILE PRESTATORULUI DE SERVICII
Art. 6. Prestatorul se obliga sa asigure beneficiarului pe toata durata si in conditiile
prezentului contract numarul convenit de agenti pentru paza si protectie, echipat in
uniforma si cu echipament defensiv adecvat.
Art.7. Prestatorul se obliga sa asigure pregatirea de specialitate a agentilor de paza, folositi
de beneficiar, astfel incât acestia sa-si poata indeplini obligatiile de serviciu stabilite prin
planul de paza si aparare mentionat la art. 2.
Art.8. Prestarea serviciilor de paza se va face cu respectarea conditiilor minimale prevazute
in caietul de sarcini.
Art. 9. Prestatorul asigura tinuta morala si un comportament civilizat din partea agentilor
sai, in raporturile acestora cu reprezentantii beneficiarului si cu vizitatorii Muzeului.
Orice abatere a acestora va trebui sesizata deindata de catre beneficiar prestatorului,
pentru ca acesta sa ia masurile ce se impun. La solicitarea justificata a beneficiarului,
prestatorul va proceda la schimbarea agentului care nu corespunde cerintelor.
Art.10. Prestatorul se obliga sa pastreze strict confidentiale orice date si/sau informatii
Art.11. Prestatorul isi asuma raspunderea pentru pagubele pricinuite beneficiarului din
culpa agentilor de paza ca urmare a nerealizarii sarcinilor de serviciu prevazute in planul de
paza mentionat la art.2, sau a realizarii necorespunzatoare a acestor indatoriri si se obliga sa
despagubeasca pe beneficiar la nivelul pagubei suferite, in conditiile alin. 2 si 3 din prezentul
articol. Serviciul de paza este asigurat la Societatea ……………………….. – suma agregat a
asigurarii fiind de ………………………….. lei .
In cazul in care incidentul nu poate fi solutionat amiabil, acesta va fi supus rezolvarii de
catre organele abilitate potrivit legii.
Prestatorul se obliga sa informeze beneficiarul asupra masurilor de luat pentru efectuarea
in conditii corespunzatoare a serviciului de paza.
Art. 12. Orice sesizare sau reclamatie a beneficiarului, privind nerealizarea sarcinilor
prevazute in planul de paza mentionat la art.2 va fi adusa la cunostinta conducerii societatii
………………………………………………. verbal sau in scris, in cel mult 24 de ore de la constatare,
specificându-se data si ora acesteia, pentru a facilita investigatia proprie a prestatorului.
CAP. IV . OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
Art. 13. Beneficiarul se obliga:
1.Sa plateasca integral, la termenele stabilite prin prezentul contract, sumele datorate
prestatorului pentru serviciile efectuate.
2.Sa se conformeze legislatiei in vigoare (Cap V din Legea 333/2003) prin dispozitiile
operative pe care le da agentilor prestatorului in legatura cu indeplinirea obligatiilor de
serviciu ale acestora.
3.Sa transmita in scris prestatorului orice schimbare in planul si/sau consemnele convenite
pentru realizarea obiectului contractului.
4. Sa asigure conditii minime de lucru, respectiv: accesul agentilor la un grup sanitar,
telefon, vestiar si un loc pentru pastrarea actelor si a dotarilor specifice. In situatia in care
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beneficiarul permite accesul agentilor la un telefon care ii apartine, pentru convorbirile
internationale si apelurile la numerele 89….., telefonul va fi restrictionat.
5.Beneficiarul este obligat sa stabileasca locurile de munca unde accesul sau circulatia sunt
interzise sau premise numai in anumite conditii, precum si a locurilor in care fumatul sau
introducerea de tigari, chibrite, brichete sunt interzise. Cele stabilite de beneficiar in sensul
acestui paragraf urmeaza a fi introduse in consemnul particular, parte integranta a planului
de paza.
6.Sa ia masurile necesare pentru prevenirea avariilor, exploziilor, incendiilor si a altor
accidente, precum si eliminarea defectiunilor ivite in functionarea utilajelor implicate in
procesul de productie. Persoanele insarcinate de beneficiar cu raspundere in sensul acestui
paragraf, vor fi aduse la cunostinta agentilor din dispozitivul de paza, inclusive modul in care
pot fi contactate operativ in cazul unor incidente.
7. Beneficiarul va prelucra cu personalul propriu reglementarile legale privind interdictia de
a introduce sau consuma bauturi alcoolice in incinta/perimetrul obiectivului. Interdictia
priveste si facilitarea introducerii de bauturi alcoolice (decretul 400/1998).
8.Conform prevederilor de la art. 2, beneficiarul va intocmi planul de paza al obiectivului.
9.Beneficiarul va analiza impreuna cu prestatorul propunerile celui din urma privind
masurile ce trebuie luate in legatura cu efectuarea corespunzatoare a serviciului de paza si
va actiona pentru materializarea celor convenite.
CAP. V. TARIFUL SI CONDITIILE DE PLATA
Art. 14 Pentru serviciile prestate in conformitate cu prevederile de la Cap. I din prezentul
contract, beneficiarul datoreaza cu titlu de plata prestatorului un tarif lunar de
……………………………………….lei/ORA/AGENT, exclusiv TVA.
Art 15. Prestatiile suplimentare – respectiv suplimentarea numarului de agenti de paza in
diverse situatii (ex organizarea de targuri, expozitii, alte evenimente culturale) se platesc la
acelasi tarif orar per agent de paza, calculat functie de numarul de agenti si orele de
prestatii efectuate.
Art. 16. Valoarea estimata a contractului de paza pentru un an bugetar pentru 3 posturi de
paza permanente (unul fix si doua mobile) este de 262.800 RON, exclusiv TVA.
Art. 17. Tariful stabilit in prezentul contract este fix, nefiind acceptate modificari de pret in
cursul anului bugetar.
Art. 18. Plata serviciilor prestate se face lunar, pe baza facturilor corect si legal emise de
prestator. Plata se efectueaza prin ordin de plata, in contul prestatorului
………………………………………………………………………………. deschis la Trezoreria sector …….., in
termen de maxim 30 zile de la data primirii facturii, în perioada 25 – 30 ale lunii urmatoare
pentru luna precedenta.
CAP. VI. RASPUNDEREA PARTILOR
Art. 19. Pentru executarea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin
prezentul contract, partile datoreaza despagubiri (daune) si penalitati de intarziere potrivit
normelor incidente ale dreptului comun si clauzelor stipulate in acest contract.
Pentru executarea cu intarziere a obligatiilor asumate, partea in culpa datoreaza penalitati
de intarziere de 1% pentru fiecare zi de intarziere, calculate prin aplicarea procentului la
valoarea prestatiei datorate.
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Art. 20. Beneficiarul si prestatorul raspund pentru faptele culpabile ale prepusilor acestora,
in conformitate cu prevederile legale de drept comun incidente.
Art. 21. Partile convin ca forta majora apara de raspundere partea care o invoca pentru
neexecutarea sau executarea cu intarziere a clauzelor prezentului contract.
Prin forta majora, potrivit prezentului contract, se inteleg evenimentele sau imprejurarile
obiective, imprevizibile, ale caror efecte sunt de neinlaturat pentru partea care o invoca si
care, survenind dupa data incheierii contractului, impiedica ori intarzie indeplinirea
obligatiilor contractuale de catre partea in cauza.
CAP. VII. ALTE CLAUZE
Art. 22. Modificarea sau completarea unilaterala a prezentului contract este interzisa.
Orice modificari sau completari la acest contract sunt valabile si opozabile partilor numai
daca acestea rezulta in mod expres dintr-un document datat si semnat de ambele parti
contractante, care va fi considerat ca parte integranta a contractului, avand aceeasi
valabilitate ca acesta (act aditional).
Art. 23. Orice neintelegere in legatura cu incheierea, executarea sau incetarea (rezilierea)
prezentului contract se va solutiona in primul rand pe cale amiabila, prin negociere intre
parti. In masura in care solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, litigiile de orice
natura privind derularea prezentului contract de prestari servicii sunt de competenta
instantelor judecatoresti, potrivit legii.
Art. 24. Acest contract, caietul de sarcini care a stat la baza atribuirii lui, precum si actele
aditionale care se pot incheia intre parti, formeaza un tot unitar de drepturi si obligatii
reciproce asumate de acestea.
Art. 25. Nici una dintre parti nu poate incredinta sau transmite unei terte persoane
drepturile si obligatiile asumate prin prezentul contract, fara acordul prealabil scris al
celeilalte parti.
Art. 26. Contractul a fost semnat in Bucuresti in data de ........................, in doua exemplare,
cate unul pentru fiecare parte, fiecare exemplar semnat si stampilat avand aceeasi
valabilitate juridica si caracter confidential.

PRESTATOR,
S.C. ………………………….

BENEFICIAR,
MUZEUL NAŢIONAL
AL ŢĂRANULUI ROMÂN

Director General

Manager - Liliana Passima

Director economic - Mihaela David

Viza CFP – Adrian Petrechescu

Viza juridica - Av Dinu Baltasiu
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