Contract de prestări - servicii de pază
nr. __________ din data ______________
Cap.I. Părţile contractante
- Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A., cu sediul în Municipiul Timișoara, str.
Eternității, nr. 45, Județul Timis, cod de identificare fiscală RO 3286536, numar de ordine in
registrul comertului J35/3475/1994, cont nr. RO79 INGB 0002 0082 2156 8911, deschis la ING
Bank Timișoara, reprezentata prin ing. Valentin Martânov - director general si ec. Marcela Fericel director economic, în calitate de beneficiar, pe de o parte, şi
- Societatea _______________, cu sediul în _____________, strada ________ nr. _____,
Județul __________, cod de identificare fiscală __________, număr de ordine în registrul
comerţului ________________, cont nr. ______________________, deschis la ___________,
reprezentată prin ________- __________, în calitate de prestator, pe de altă parte,
au convenit încheierea prezentului contract, în temeiul Legii nr. 98/2016, modificată, cu respectarea
urmatoarelor clauze:
Cap.II. Obiectul şi preţul contractului
Art.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de pază, conform orarului solicitat de
beneficiar, la punctul de lucru al beneficiarului situat în Municipiul Timișoara, Calea Șagului, nr.
147 E, Județul Timis.
Art.2. Beneficiarul se obligă să plătească prestatorului, preţul convenit pentru îndeplinirea
obiectului contractului.
Art.3. Preţul pentru serviciile prestate este de _________ lei/oră/agent de pază, fără cota
legală de TVA, conform ofertei prestatorului înregistrată sub nr. __________, ce face parte
integrantă din contract.
Art.4. Punctul de pază care face obiectul prezentului contract presupune asigurarea în mod
permanent a serviciilor de pază.
Cap.III. Durata contractului
Art.5. Durata prezentului contract este de 1 (un) an de zile, începând cu data de 20.07.2020
și până în data de 19.07.2021.
Art.6. Durata prevăzută la art. 5 poate fi prelungită, numai prin acordul scris al ambelor
părţi, prin încheierea unui act adițional.
Cap.IV. Obligaţiile principale ale prestatorului
Art.7. Prestatorul se obligă să presteze serviciile ce fac obiectul prezentul contract în
perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
Art.8. Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform numărului de ore stabilit la art. 4,
adică 24 din 24 de ore.
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Art.9. Prestatorul se obligă să despăgubească pe beneficar împotriva oricăror:
a) 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;
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură.
Cap.V. Obligaţiile principale ale beneficiarului
Art.10. Beneficiarul se obligă să plătească lunar preţul convenit la art. 3, pentru serviciile
prestate.
Art.11. Beneficiarul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 60 de zile de la
emiterea facturii de către acesta din urma.
Art.12. Dacă beneficiarul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la emiterea lor,
prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor însă numai după o notificare scrisă și cu
acordarea unui termen (preaviz) de 15 zile de la comunicarea notificării.
Cap.VI. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
Art.13. 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 penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi din preţul contractului, până la
îndeplinirea obligației.
Art.14. În cazul în care beneficiarul nu onorează la plată facturile în termen de 60 de zile de
la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a solicita plata unor penalităţi de
întârziere în cuantum de 0,1% pe zi din plata neefectuată.
Art.15. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,
în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de
daune-interese.
Art.16. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă este declarat în faliment,
cu condiţia ca această denunţare 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.
Cap.VII. Alte responsabilităţi ale prestatorului
Art.17. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu legislatia
în vigoare.
Art.18. 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.
Art.19. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu
obligatiile asumate prin contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
Art.20. Alte obligaţii ale prestatorului:
a. să asigure şi intervenţia;
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b. să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea
obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate;
c. să pună la dispoziţia beneficiarului, pe toată durata derulării contractului, numărul de agenţi
de pază necesar pentru derularea continuă şi în bune condiţii a activităţii în obiectiv. Agenţii
de pază care vor executa serviciile contractate, vor fi instruiţi şi atestaţi conform prevederilor
Legii nr. 333/2003, republicată și modificată;
d. să asigure echipamentul de lucru şi dotarea tehnică a agenţilor de pază şi protecţie şi să
obţină toate avizele si autorizaţiile administrative, acolo unde este necesar, conform
legislaţiei în vigoare;
e. să dispună de un sistem adecvat de comunicare cu echipajele specializate, astfel încât să
permită intervenţia promptă şi eficientă a acestora;
f. instruirea personalului de pază revine prestatorului, precum şi răspunderea care incumbă din
nerespectarea prevederilor legale;
g. prestatorul va suporta sancţiunile aplicate în urma controalelor organelor abilitate; în situaţia
în care prestatorul este sancţionat în mod repetat, beneficiarul va putea denunţa unilateral
contractul, în termenul prezăzut în contract la capitolul VIII - Rezilierea contractului;
h. în situaţiile sustragerilor de bunuri din obiectivul păzit, prejudiciul va fi suportat de către
prestator în termen de 48 de ore de la încheierea procesului-verbal de constatare a sustragerii
de bunuri de catre organele în drept;
i. să asigure, pe lângă agentul de pază din post, un echipaj de intervenţie în cel mai scurt timp
în caz de solicitare a agentului de pază din post;
j. personalul încadrat sa fie autorizat.
Art. 21. Agenţii de securitate ai prestatorului au următoarele obligaţii:
• Să cunoască în detaliu obiectivul şi particularităţile sale şi să respecte îndatoririle ce-i revin,
fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor şi valorilor încredinţate;
• Să respecte consemnul postului, să asigure paza permanenta a obiectivelor şi să ia toate
măsurile legale pentru prevenirea, depistarea, împiedicarea şi limitarea pagubelor produse
beneficiarului ca urmare a unor fapte care constituie infracţiuni şi/sau contravenţii;
• Să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivelor şi amplasamentelor,
pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii;
• Să intervină în caz de sustrageri şi spargeri indiferent de situaţie, să identifice şi să reţină
persoanele care încearcă să comită astfel de fapte şi să anunţe organele de poliţie pentru
rezolvarea situaţiei;
• Să intervină în caz de pericol la solicitările personalului angajat al beneficiarului din cadrul
obiectivului păzit;
• Să raporteze verbal şi în scris persoanei nominalizate la nivel central şi de sucursală pentru
derularea acestui contract, orice încercare de sustragere precum şi alte nereguli constatate;
• Să informeze şeful ierarhic superior, care la rândul său va anunţa persoana nominalizată la
nivel central pentru derularea acestui contract, despre producerea oricărui eveniment în
timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;
• În caz de incendii să ia imediat măsuri de stingere a acestora şi salvare a persoanelor,
bunurilor şi valorilor, precum și să sesizeze pompierii și să anunţe superiorii şi poliţia.
• Să sesizeze poliţia în legătura cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul beneficiarului
şi să îşi dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei, pentru prinderea
infractorilor;
• Pe timpul îndeplinirii serviciului, să fie echipaţi cu uniforma şi însemnele distinctive ale
prestatorului, agreate de beneficiar, dotaţi cu echipament de protecţie şi mijloacele necesare
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desfăşurării unei activităţi corespunzătoare, conform Legii nr. 333/2003, republicată și
modificată;
• Să nu se prezinte la serviciu în stare de ebrietate şi să nu consume băuturi alcoolice în timpul
efectuării serviciului, precum și să aibă o ţinută decentă, îngrijită în timpul serviciului;
• Să coopereze în permanenţă cu factorii desemnaţi de conducerea societății beneficiare în
scopul unei bune desfăşurări a activităţii de pază.
• Să desfăşoare activitatea pentru care a fost angajat cu maximă discreţie şi cu respect faţă
angajaţii şi clienţii beneficiarului.
Art.22. Prestatorul va asigura controlul personalului propriu prin inspecţii inopinate, care
sunt făcute atât individual, cât şi împreună cu personalul împuternicit al beneficiarului.
Art.23. Reprezentanţii împuterniciţi ai beneficiarului vor putea efectua controale inopinate
în obiectivele care fac obiectul prezentului contract.
Art.24. Prestatorul este singurul răspunzător de respectarea de către personalul propriu a
legislaţiei în vigoare specifice activităţilor desfăşurate.
Cap.VIII. Rezilierea contractului
Art.25. Nerespectarea de către prestator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, atrage
după sine rezilierea de drept a acestuia, prin simpla notificare comunicată acestuia de către
beneficiar, cu un preaviz de 10 zile calendaristice, şi dă dreptul beneficiarului să pretinda plata de
daune-interese.
Art.26. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 30 de
zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi
care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului
respectiv ar fi contrară interesului public.
Cap.IX. Forţa majoră
Art.27. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
Art.28. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
Art.29. 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.
Art.30. Partea 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.
Art.31. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
Art.32. 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 părţi încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
Cap.X. Soluţionarea litigiilor
Art.33. Beneficiarul şi prestatorul vor depune 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.
Art.34. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Municipiul Timisoara.
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Cap.XI. Comunicări
Art. 36. (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.
Art. 37. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
Cap.XII. Legea aplicabilă contractului
Art. 38. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie și să semneze astăzi ________________ prezentul contract în 2
(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
Referatul de necesitate nr. ___________ şi Raportul nr. ___________ fac parte integrantă
din prezentul contract.

BENEFICIAR,

PRESTATOR,

Societatea DRUMURI MUNICIPALE
TIMIȘOARA S.A.

Societatea __________________

DIRECTOR GENERAL,
ing. Valentin Martânov
DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Marcela Fericel
AVOCAT ,
Florin Baias
SEF SERVICIU ADM. PARCARI,
ing. Ionel Ursu
SEF BIROU ACHIZIŢII,
ing. Dan Gherghel
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