Europ
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
DE PAZA SI PROTECTIE
Nr. ________din______________

Art. 1. Părţile Contractante
In temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, s-a incheiat prezentul
contract de prestari servicii, intre :
COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A. cu sediul in
Bucureşti, strada Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 6, sector 1, adresa de corespondenta in Bd.
Dinicu Golescu, nr 36, etajul 5 si 6, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/10323/2017, cod fiscal RO37832160, cont RO27 BTRL RONC RT04 2076 4801, deschis la Banca
Transilvania, reprezentata prin Director General – Sorin VASILESCU, adresa de email:
office@cmsppb.ro, în calitate de ACHIZITOR, pe de-o parte
si,
……………………………….. cu sediul in ………………………………..,, Cod Unic de Inregistrare
………………., , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. …………….., avand cont bancar
………………………… deschis la ……………………, , reprezentata legal prin …………………,
avand functia de …………………., in calitate de PRESTATOR.
Art. 2. Obiectul contractului
2.1 Obiectul prezentului contract este reprezentat de executarea de catre PRESTATOR, in conformitate
cu
prevederile
legislatiei
in
vigoare,
pentru
Achizitor,
a
urmatoarelor
servicii:
.……………………………, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 333/2003.
2.2 Serviciile vor fi prestate in termen de ………… de la primirea comenzii scrise, in locatia din
……………………………..
Art. 3. Durata contractului
3.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de ..................de zile si incepe in termen de .............. de
ore de la comanda scrisa din partea Achizitorului.
3.2 Contractul se va considera prelungit de plin drept pentru noi perioade, daca niciuna din parti nu
notifica in scris celeilalte parti, intentia de incetare a relatiilor contractuale.
Art. 4. Pretul contractului. Modalitati de plata
4.1 Pretul contractului pentru posturile de paza este de ............. lei/ora/post, fara TVA. Valoarea
contractului se calculeaza lunar in baza facturii si anexelor acesteia emise de catre prestator pentru
serviciile executate. Pretul total al contractului fara TVA este de ...................... lei, respectiv .....................
lei cu TVA.
4.3 Plata va fi efectuata in termen de 30 de zile de la primirea facturii insotita de confirmarea
Achizitorului referitor la efectuarea prestatiilor.
4.4 Factura va fi insotita de un deviz din care sa rezulte valoarea tuturor serviciilor prestate in intervalul
anterior de o luna.
Art. 5. Obligatiile partilor
Art. 5.1 Prestatorul se obliga la urmatoarele:
Sa puna la dispozitia Achizitorului un numar de ..... post de paza umana neinarmate care va asigura
serviciul de paza si protectie in regim de 24/24 ore pentru locatia precizata la Art. 2.2.
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5.1.1 Prestatorul isi va indeplini toate obligatiile cu profesionalism, conform legii, prezentului contract si
anexelor sale, si avand in vedere specificul activitatii desfasurate. Serviciile vor fi prestate cu respectarea
procedurilor de operare si in conformitate cu reglementarile aplicabile, atat cele interne ale partilor, cat si
cele legale.
5.1.2 Prestatorul va angaja in vederea indeplinirii prevederilor contractuale numai persoane care vor
corespunde din punct de vedere moral, fizic si profesional cerintelor legislatiei in vigoare si
particularitatilor obiectului prezentului contract, persoane pentru faptele carora isi asuma raspunderea.
5.1.3 Sa asigure efectivul de personal specializat si calificat pentru efectuarea serviciilor ce formeaza
obiectul prezentului contract.
5.1.4 Sa asigure echipamentul de lucru si protectie si dotarea tehnica (mijloace de comunicatii), necesare
pentru desfasurarea in bune conditii a obiectului prezentului contract.
5.1.5 Sa asigure executarea serviciilor in conformitate cu prevederile legii si a standardului de calitate
cerut de Contractor si de Clientii acestuia.
5.1.6 Sa asigure instruirea personalului care executa servicii de paza in sensul cunoasterii si exercitarii
atributiilor specifice functiei sale. Prestatorul se obliga sa intocmeasca planurile de paza, in baza
documentelor puse la dispozitie de Achizitor.
5.1.7 Sa puna la dispozitie zilnic, numarul de agenti de paza solicitati de Achizitor, dotati special pentru
activitatea de paza, in conformitate cu prevederile legale.
5.1.8 Sa se prezinte la ora si locul specificat in planurile de paza ale Achizitorului si sa efectueze serviciul
de paza in coformitate cu prevederile contractuale si legale.
Art. 5.2 Achizitorul se obliga:
5.2.1 Sa achite valoarea prestatiei la termenele si in conditiile stabilite in contract.
5.2.2 Sa nu antreneze angajatii prestatorului in alte scopuri si activitati decat cele pentru care ei sunt
destinati conform prevederilor prezentului contract.
5.2.3 Sa colaboreze activ cu prestatorul de servicii si cu angajatii sai, pentru asigurarea eficientei
activitatii acestuia in realizarea obligatiilor contractuale.
5.2.4 Sa asigure cadrul legal si sa respecte termenii contractuali referitori la conditiile concrete de
desfasurare a activitatilor, prin dispozitii verbale si scrise ale conducerii prestatorului.
5.2.5 Sa puna la dispozitia prestatorului standardele, procedurile si instructiunile elaborate in sensul
executarii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia
Prestatorului documentele necesare pentru intocmirea planului de paza.
5.2.6 Sa raspunda pentru faptele prepusilor sai, daca acestea sunt de natura sa impiedice sau sa
influenteze negativ indeplinirea atributiilor contractuale ale personalului prestatorului.
5.2.7 Sa informeze imediat prestatorul despre schimbarile intervenite in reglementarile sale interne
aplicabile executarii de catre prestator a serviciilor conform prezentului contract.
Art. 6. Penalitati şi daune – interese
6.1 În cazul în care achizitorul, din vina sa exlusiva, nu onorează facturile, acesta va plăti ca penalitati o
suma echivalenta cu 0,1% din valoarea facturilor neachitate, pentru fiecare zi de intarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
6.2 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate
prin contract la termenele stabilite, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului ca
penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% din valoarea serviciilor neprestate, pentru
fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
Totodata executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin contract, inclusiv nerespectarea
termenelor de prestare a serviciilor, va fi consemnata in Certificatul Constatator emis in temeiul art.166
din HG 395/2016.
6.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti, in mod culpabil si
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune
interese, astfel :
a) pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si care ii revin in conformitate cu comenzile
primite de la achizitor pentru prestarea serviciilor prevazute in contract, prestatorul are obligatia de a
plati achizitorului, cu titlu de daune-interese, o suma in cuantum de 10% din valoarea totala a
contractului.
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b) in cazul in care neexecutarea obligatiilor asumate si care ii revin este partiala, in conformitate
cu comenzile primite de la achizitor pentru prestarea serviciilor prevazute in contract, dar
corespunzatoare, prestatorul datoreaza achizitorului daune-interese in cuantum de 5% din valoarea
totala a contractului.
6.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nici o compensatie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu conditia ca această anulare
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la actiune sau despăgubire pentru prestator.
În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denuntării unilaterale a contractului.
Art. 7 Incetarea/Rezilierea contractului
7.1 Achizitorul poate rezilia contractul de prestari servicii cu efecte depline, dupa acordarea unui
preaviz de 7 zile prestatorului, fara mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a
mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatiile
urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, prestatorul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma
reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii contractului de prestari servicii:
➢ prestatorul nu presteaza serviciile conform contractului si au fost deja aplicate prevederile art. 6;
➢ prestatorul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila notificarii emise de catre
achizitor care ii solicita remedierea prestarii necorespunzatoare sau neprestarii obligatiilor din
contract care afecteaza in mod grav efectuarea corespunzatoare si la timp a serviciilor;
➢ este in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment)
inainte de inceperea derularii prezentului contract ;
➢ prestatorul subcontracteaza fara a avea acordul scris al achizitorului;
➢ prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva ;
Daca prestatorul isi remediaza neindeplinirea in intervalul de preaviz, incetarea contractului nu se va
mai produce.
Rezilierea /incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.
7.2. Dacă achizitorul reziliază contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la prestator, orice pierdere
sau prejudiciu suferit din culpa prestatorului, pană la un nivel egal cu valoarea prejudiciului efectiv
suferit.
7.3. În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia serviciilor efectiv prestate, după care se
vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi
daunele pe care trebuie să le suporte prestatorul din vina căruia s-a reziliat contractul.
Art. 8. Confidentialitate
8.1 Partile contractante se angajeaza sa pastreze confidentialitatea cu privire la orice date si informatii
cuprinse in prezentul contract, precum si cu privire la orice date si informatii referitoare la organizarea,
structura, afacerile si clientii celeilalte parti, indiferent de forma informatiilor (verbale, electronice,
materiale, implicite, explicite) obtinute in cadrul derularii prezentului contract si sa previna ca orice terta
parte sa aiba acces la acestea. Obligatia de pastrare a confidentialitatii datelor si informatiilor obtinute in
legatura cu executarea prezentului contract subzista si dupa incetarea contractului, pe termen nelimitat.
8.2 Nu vor fi considerate informatii confidentiale acele informatii care sunt publice ca urmare a
inregistrarii/ depunerii lor la orice fel de autoritate sau ca urmare a publicarii lor sau care trebuie facute
publice in virtutea unei obligatii legale de a fi inregistrate, depuse, publicate, obligatie care nu a fost inca
indeplinita de parte in mod culpabil, sau acele informatii care devin publice altfel decat prin dezvaluirea
lor de catre prestator.
De asemenea nu vor fi considerate confidentiale acele informatii cu privire la care partea in cauza poate
dovedi ca ii erau sau i-au devenit accesibile pe baze neconfidentiale inainte de furnizarea lor de catre
cealalta parte.
8.3 Prestatorul isi asuma obligatia privind tratarea oricaror fapte, informatii, solutii sau date obtinute in
legatura cu executarea prezentului contract intr-o maniera confidentiala, ca fiind un secret privat si de
afacere sau secret bancar, inclusiv pentru reprezentantii si angajatii sai care au luat cunostinta de acestea
pe parcursul desfasurarii activitatii.
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8.4 Nerespectarea de catre oricare dintre parti a obligatiei de pastrare a confidentialitatii atrage obligarea
acesteia la plata de daune-interese prin intermediul instantelor judecatoresti competente.
8.5 Dispozitiile acestui articol 8 nu vor impieta asupra prevederilor legale ce stabilesc cazurile in care pot
fi dezvaluite informatii de natura confidentiala si nici asupra obligatiilor legale ale partilor de a dezvalui
informatii de natura confidentiala.
Art. 9. Declaratii si garantii
9.1 Prestatorul declara si garanteaza ca indeplineste toate cerintele si conditiile prevazute de
reglementarile legale in vigoare si ca detine in mod valabil toate licentele, autorizatiile, avizele necesare
pentru semnarea si executarea prezentului contract.
9.2 Prestatorul garanteaza Achizitorului ca va respecta pe intreaga durata a prezentului contract toate
prevederile legale in vigoare aplicabile in legatura cu prestarea serviciilor cuprinse in acest contract.
Art. 10. Forta majora
10.1 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total/partial executarea contractului,
indeplinirea obligatiilor de catre partea afectata de cazul de forta majora va fi suspendata pe perioada in
care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de cazul de forta majora.
Art. 11. Asigurari
11.1 Prestatorul va prezenta achizitorului, inainte de data semnarii contractului, copia unei polite de
asigurare, valabila pe intreaga durata a contractului, care va reprezenta anexa 2 la contract si care se vor
referi la asigurarea de raspundere civila pentru toate activitatile desfasurate de catre acesta si care trebuie
sa acopere si eventualele daune care s-ar putea produce bunurilor si valorilor pe perioada in care se afla in
paza prestatorului de minimum …………… lei.
11.2 In cazul in care polita de asigurare a prestatorului inceteaza sub orice forma se suspenda sau se
modifica orice conditii de asigurare, Prestatorul va notifica achizitorul prin curier cu confirmare de
primire, cel tarziu a 3-a zi lucratoare dupa primirea notificarii din partea asiguratorului sau in aceasta
situatie, Achizitorul va avea posibilitatea incetarii contractului de plin drept, fara nici o alta formalitate si
fara interventia instantei, fara plata nici unei despagubiri catre prestator, cu o notificare prealabila
transmisa prestatorului prin curier cu confirmare de primire, imediat ce a primit notificarea din partea
Achizitorului, conform celor de mai sus.
11.3 Despagubirile prevazute in polita mentionata la art. 11.1 vor fi platite de catre Asigurator direct
Achizitorului, in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii de catre acesta.
Art. 12. Controlul operatiunilor efectuate de prestator
12.1 Prestatorul va tine o evidenta riguroasa a tuturor activitatilor sale potrivit contractului si
dispozitiilor legale in vigoare. Totodata, acesta se angajeaza sa pastreze toate aceste documente si sa le
prezinte Contractorului, la cererea acestuia.
12.2 Achizitorul va avea dreptul sa verifice evidentele prestatorului, in baza unei cereri prealabile, pentru
a se asigura de respectarea prevederilor prezentului contract.
Art. 13. Litigii
13.1 Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele
referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.
13.2 In situatia in care nu este posibila solutionarea pe cale amiabila a litigiilor, acestea vor fi solutionate
de instantele competente .
Art. 14. Protectia datelor cu caracter personal
14.1 Datele cu caracter personal ale reprezentanților Partilor, la care Achizitorul/Furnizorul, in calitate
de operatori de date, sau persoanele împuternicite, care prelucrează date cu caracter personal, vor avea
acces în derularea prezentului contract, se vor prelucra in condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecţia datelor).
14.2 Partile nu prefigureaza ca in baza prezentului Contract sa fie transmise alte date cu caracter
personal decat informatiile de contact ale persoanelor implicate in executarea Contractului din partea

4

Partilor, afiliatilor sau subcontractorilor acestora, respectiv a reprezentantilor legali/imputernicitilor
acestora, respectiv nume, prenume, functia, adresa de business, nr. de telefon si email de business,
precum si date ce privesc executarea contractului, cum ar fi data livrarilor si alimentarilor cu carburant,
numere de inmatriculare autovehicule, semnaturi etc.
14.3 Operatorul de date va prelucra datele cu caracter personal ale celeilalte Parti/reprezentanților
celeilalte Parti în scopul executării acestui Contract, precum si pentru a-și îndeplini obligațiile care îi
sunt impuse de legislația aplicabilă, precum si in scopuri legitime, cum ar fi prevenirea fraudei,
realizarea raportărilor interne, aplicarea masurilor de analiza a clientelei conform legislației aplicabile
etc., in condițiile Regulamentului General privind protecția datelor.
14.4 Partile au obligația de a informa direct, conform art. 12 si 13 din Regulamentul General privind
protecția datelor, reprezentanții sau salariații săi împuterniciți in relația cu Achizitorul, respectiv
Furnizorul cu privire la prelucrarea datelor lor de către cealalta parte, pentru scopuri de gestionare a
Contractului, pentru verificările si raportările prevăzute de legislația aplicabila, pentru îndeplinirea unei
obligații legale, cum ar fi Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spalarii banilor, precum
si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanțării actelor de terorism, precum si in
alte scopuri legitime in funcție de relația contractuala.
14.5 Partile vor asigura standardele de securitate cu privire la datele cu caracter personal, așa cum
prevede articolul 32 din Regulamentului General privind protecția datelor. Astfel Partile se obligă sa ia
și să aplice toate măsurile tehnice și operaționale adecvate în vederea protejării datelor cu caracter
personal împotriva oricăror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces
neautorizat și împotriva procesării ilegale.
14.6 Persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate astfel de Parti au drepturile prevăzute de către
articolele
15 -22 din Regulamentului General privind protecția datelor, respectiv:
◦ dreptul de acces la date conform art. 15;
◦ dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;
◦ dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17;
◦ dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18;
◦ dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20;
◦ dreptul de a obiecta, conform art. 21;
◦ dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform
art. 22;
◦ dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal și justiției.
14.7 Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate de catre persoana vizata printr-o cerere scrisă, semnată si
datată, transmisă la urmatoarele date de contact:
(i) Societatea: ...........................,
Sediu: ...................................;
Adresa de email : .............................
(ii) Societatea COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI SA
Sediu: Bucureşti, strada Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 6, sector 1, cu adresa de
corespondenta in Bd. Dinicu Golescu, nr 36, etajul 5 si 6, sector 1, Bucuresti.
Adresa de email: office@cmsppb.ro
14.8 Partea va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul
General privind protecţia datelor.
14.9 De asemenea, Responsabilului cu protecția datelor al fiecarei Parti poate fi contactat, prin posta, la
adresa sediului Partii, menționând ca destinatar pe plicul de corespondenta numele Societatii, in atentia
„Responsabilului cu protecția datelor".
Art. 15. Alte clauze
15.1 Prezentul contract este guvernat de legea romana. Orice neintelegere aparuta in legatura cu prezentul
contract si care nu este rezolvata pe cale amiabila va fi supusa spre solutionare instantelor judecatoresti
romane competente.
15.2 Daca una sau o parte din clauzele prezentului contract vor fi lovite de nulitate, aceasta sanctiune nu
afecteaza actul juridic in ansamblul sau, celelalte dispozitii pastrandu-si valabilitatea si continuand sa
produca efecte juridice. In acelasi sens, daca una sau parte din prevederile cuprinse in acest contract vor
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deveni fara valoare sau neaplicabile, atunci restul prevederilor sau aplicarea lor la alte circumstante va fi
valabila si aplicabila in masura maxima permisa de lege.
15.3 Prezentul contract reprezinta integralitatea acordului de vointa dintre parti cu privire la obiectul
prezentului contract si substituie orice intelegeri anterioare, scrise sau verbale, dintre parti cu privire la
cele reglementate prin prezentul contract.
15.4 Anexele la prezentul contract constituie parte integranta din acesta.

Prezentul contract s-a incheiat astazi ....................... in 3 (trei) exemplare, avand aceeasi
valoare juridica, 2 ( doua) la Achizitor, si 1 (unul) la Prestator.

ACHIZITOR,

PRESTATOR,

COMPANIA MUNICIPALA STRAZI,
PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.
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