R.A AEROPORTUL SATU MARE

CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII

pentru achiziţia Serviciilor de pază, control acces, monitorizare și intervenție
dispecerat, supraveghere, patrulare şi protecţia aeronavelor
cod CPV 79713000-5 - Servicii de pază
prin procedura proprie, ANEXA 2, cu acord cadru 36 luni, conform prevederilor
Legii 99/2016 cu modificările și completările ulterioare si HG 394/2016 cu modificările și
completările ulterioare

Vizat juridic,
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Clauze contractuale obligatorii
Modele acord cadru si contract subsecvent
Acord – cadru de prestari servicii
nr.______________data_______________

Preambul
In temeiul Legii nr.99/2016 privind achizitii publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, s-a incheiat prezentul acord-cadru de prestare de servicii,
1. Partile
1.1 REGIA AUTONOMA AEROPORTUL SATU MARE, cu sediul în localitatea
Satu Mare, Şoseaua Satu Mare – Zalău, km.9,telefon +40 261768640, fax +40 261768776,
număr de înmatriculare J30/1132/1992, având cod fiscal RO 642787, cont IBAN
RO45RNCB0221043045490001, deschis la BCR Sucursala Satu Mare, reprezentată prin dl.
………………………………, având funcţia de director general, în calitate de promitent
achizitor, pe de o parte, si
1.2 …………., înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. ............. , cu sediul social în
.........., Str..........., nr......, jud ..........., tel/fax ........... / .............., cod unic de înregistrare RO
............., cont nr. .............. deschis la Trezoreria ............., reprezentată prin Administrator
.............., în calitate de promitent prestator, pe de altă parte,
s-a incheiat prezentul acord cadru.
2. Definiţii
- In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. acord-cadru – prezentul acord-cadru şi toate anexele sale, având drept scop
înţelegerea scrisă între părţile-promitente a elementelor/condiţiilor esenţiale care vor
guverna contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată;
b. Contractele subsecvente – contractele (cu toate anexele) care vor fi încheiate în baza
prezentului acord-cadru;
c. promitent-achizitor şi promitent- prestator- parţile contractante, aşa cum sunt acestea
numite in prezentul acord-cadru;
d. Caietul de sarcini – Anexa I a acordului-cadru, care include definirea obiectivelor
serviciilor, specificând, acolo unde este cazul, metodele şi resursele care urmează a fi
utilizate de către prestator şi rezultatele ce trebuie realizate de către acesta;
e. Conflictul de interese – orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a
exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta,
în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului/beneficiarului sau
interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte
în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului.
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f.

g.
h.

i.
j.

Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanţi, salariaţi şi
experţi acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului;
Forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii
contractului subsecvent şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului subsecvent; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargo, 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;
Preţul unitar al serviciilor – preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza
acordului-cadru şi contractelor subsecvente;
produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract, pe care prestatorul se obliga, prin contract, sa le
furnizeze achizitorului;
servicii- totalitatea activităţilor a căror prestare face obiectul acordului-cadru şi
contractelor subsecvente;
zi- zi calendaristica; an - 365 de zile.

2. Scopul acordului cadru
2.1 – Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor
guverna contractele de prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului
acord.
2.2 – Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea serviciilor, în condiţiile
convenite în prezentul acord.
3. Durata acordului- cadru
3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de 36 luni, începând de la data semnării acestuia de
ambele părţi.
3.2 -Se vor încheia un număr de 4 contracte subsecvente, după cum urmează:
- Primul contract subsecvent valabil începând de la data semnării până la
data de 30.04.2022,
- Al doilea contract subsecvent mai 2022- decembrie 2022,
- Al treilea contract subsecvent ianuarie 2023- decembrie 2023.
- Al patrulea contract subsecvent ianuarie 2024 - noiembrie 2024.
4. Documentele acordului-cadru
4.1 Documentele acordului-cadru
Promitentul-prestator va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite în prezentul acord-cadru de
prestări servicii, care include, în ordinea enumerării, prezentul acord-cadru de servicii
împreună cu orice act adiţional la acordul-cadru de servicii şi următoarele anexe:
Anexa I: Caietul de sarcini;
Anexa II: Propunerea tehnică;
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Anexa III: Propunerea financiară;
În cazul oricărei contradicţii între documentele de mai sus, prevederile acestora vor fi aplicate
în ordinea de precedenţă stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.
4.2 Documentele contractului subsecvent:
În baza acordului-cadru se vor semna ulterior contracte subsecvente de prestări servicii.
5. Preţul unitar al serviciilor
5 .1 – Preţul/tariful unitar al serviciilor este exprimat în lei, şi este prevăzut în Anexa III
Propunerea financiară, care face parte integrantă din prezentul acord-cadru, la care se adaugă
TVA. Valoarea contractului/contractelor subsecvent/e va fi fundamentată pe preţul/tariful
unitar al serviciilor prevăzut în această anexă, conform prevederilor documentaței de
atribuire.
5.2 –Pretul/tariful unitar al serviciilor si valoarea maxima a acordului cadru pot fi modificate
in conformitate cu art.236 din Legea 99/2016 in urmatoarele conditii cumulative:
a) in cazul in care la fundamentarea motivarii se regaseste cresterea salariului de baza minim
brut pe tara garantat in plata sau cresterea cotei aplicabile de TVA, dispuse prin acte
normative publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.
5.3 - In orice alte conditii, preţul contractului nu se actualizează.
6.Cantitatea previzionată
6.1 - Cantităţile minime şi maxime ale serviciilor care ar putea fi solicitate pe durata
întregului acord – cadru, în baza contractelor subsecvente, sunt estimate în Caietul de sarcini.
7. Obligaţiile promitentului- prestator
7.1 - Promitentul-prestator se obligă ca, in baza contractelor subsecvente incheiate sa presteze
serviciile de paza pentru R.A Aeroportul Satu Mare, in conditiile convenite in prezentul
acord-cadru si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
7.2 - Promitentul-prestator se obligă să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în
acordul – cadru.
7.3 - Promitentul-prestator se obligă să presteze serviciile ce fac obiectul prezentului acordcadru,sa respecte cel putin calitatea prevazuta in caietul de sarcini, respectiv propunerea
tehnica, anexă la prezentul acord-cadru.
7.4 - Promitentul-prestator se obliga sa asigure consultanta la elaborarea planului de paza.
7.5 - Promitentul- prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin
prezentul acord-cadru.
8. Obligaţiile promitentului–achizitor
8.1 - Promitentul-achizitor se obligă ca in baza contractelor subsecvente atribuite prestatorului
să achizitioneze serviciile de paza, in conditiile convenite in prezentul acord-cadru.
8.2 - Promitentul-achizitor se obligă sa incheie cu prestatorul contractele subsecvente
prezentului acord cadru in masura existentei alocarii bugetare anticipate de fonduri necesare
derularii serviciilor de paza.
8.3 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă
procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze serviciile care fac obiectul
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prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul-prestator nu îndeplinește
cerințele legale (ex. retragerea licenței), cerințele prevăzute în caietul de sarcini, declară că nu
mai este în măsură a le presta şi nici ceilalţi operatori economici, la rândul lor, nu au
capacitatea de a răspunde solicitării respective (sau orice altă situaţie de încetare a acorduluicadru).
9. Reluarea competiţiei
9.1. - Atribuirea contractelor subsecvente, începând cu celui de-al doilea, se va face cu
reluarea competiţiei, prin transmiterea unei invitaţii la reofertare, către promitenţii – prestatori
semnatari ai acordului-cadru.
9.2. - În urma transmiterii invitaţiei la reofertare, promitenţii - prestatori vor participa/vor
transmite oferta financiară în plic închis conform informaţiilor cuprinse în respectiva invitaţie.
9.3. - Elementul ce face obiectul reofertării se referă la preţul total, aferent cantităţilor
maximale de servicii ale acordului-cadru şi specificate în invitaţia la reofertare.
9.4. - Preţurile ofertate de promitenţii- prestatori nu vor depăşi preţurile prevăzute în
propunerea financiară ce a stat la baza încheierii acordului-cadru.
9.5. - Dacă în urma reofertării, doi sau mai mulţi promitenţi- prestatori au oferit acelaşi cel
mai mic preţ, li se va solicita acestora o nouă propunere financiară în plic închis.
9.6. - Contractul subsecvent va fi atribuit promitentului- prestator care a oferit cel mai mic
preţ.
9.7. - Celelalte clauze contractuale, inclusiv propunerea tehnică care a stat la baza atribuirii
acordului-cadru, vor rămâne neschimbate pe toată durata de derulare a acordului-cadru.
10. Ajustarea preţului
10.1 -Preţul acordului-cadru poate fi ajustat în funcţie de modificările actelor normative
incidente în materie, potrivit prevederilor art. 158 alin. (4) din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr.394/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Prețul contractului subsecvent va putea fi ajustat, la solicitarea promitentului –
prestator, doar ca urmare a modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în
plată, definit conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Ajustarea tarifului orar pe post de pază în aceasta situație se va efectua numai dacă
sunt asigurate creditele bugetare cu această destinație și cel mult până la valoarea rezultată
prin aplicarea următoarei formule de ajustare, dar numai în cazul în care promitentul –
prestator face dovada că angajații care prestează efectiv serviciile de pază sunt plătiți în
funcție de salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată:
Tarif actualizat = Tarif inițial + (TSb intrat în vigoare – TSb abrogat) unde:
- Tarif actualizat – tariful actualizat [Lei fără T.V.A./oră/post de pază];
- Tarif inițial – tariful ofertat cu ocazia depunerii propunerii financiare în baza
căreia a fost atribuit acordul – cadru [Lei fără T.V.A./oră/post de pază]
- TSb intrat în vigoare – tariful orar al salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plata stabilit prin acte legislative în vigoare la data când se solicită
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ajustarea tarifului orar pe post de pază, la care se adaugă contribuția asiguratorie
de muncă [Lei/oră].
- TSb abrogat – tariful orar al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
stabilit prin acte legislative în vigoare la data depunerii ofertei financiare în baza
căreia a fost atribuit acordul – cadru, abrogate la data solicitării ajustării, la care se
adaugă contribuția asiguratorie de muncă [Lei/oră].
11. Litigii
11.1 -Părţile promitente vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice
neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
acordului-cadru. Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor
prezentului acord – cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă sau, în caz de eşec al soluţionării
pe cale amiabilă, de catre instanţele judecătoreşti competente de la sediul Promitentuluiachizitor.
Părţile au convenit să încheie prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
PROMITENT ACHIZITOR
(semnături autorizate)
............................
LS

PROMITENT PRESTATOR
(semnături autorizate)
..............................
LS

6

Model de Contract subsecvent de prestari servicii
nr.______________

In temeiul prevederilor Legii nr.99/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile și
completarile ulterioare și H.G. nr. 394/2016, cu modificarile și completarile ulterioare, partile
au convenit sa incheie prezentul contract de prestari servicii paza,
REGIA AUTONOMA AEROPORTUL SATU MARE, cu sediul în localitatea Satu
Mare, Şoseaua Satu Mare – Zalău, km.9,telefon +40 261767640, fax +40 261768776, număr
de înmatriculare J30/1132/1992, având cod fiscal RO 642787, cont IBAN
RO45RNCB0221043045490001, deschis la BCR Sucursala Satu Mare, reprezentată prin dl.
……………………….., având funcţia de director general, in calitate de beneficiar, pe de o
parte,
si
S.C ...........................................S.R.L cu sediul in localitatea Satu Mare,
........................., bloc ........., ap.........cod poştal ........., tel./fax:............., inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. ........................, cod fiscal RO ........................., avand contul
IBAN ............................................... deschis la ............................... reprezentata prin
dl....................................in calitate de ............................................, denumit in continuare
prestator, pe de alta parte,
s-a incheiat prezentul Contract de prestari servicii de paza, cu respectarea urmatoarelor
clauze:
1. DEFINITII SI INTERPRETARI
1.1. In cuprinsul prezentului Contract, termenii urmatori vor avea intelesul precizat in acest
articol:
Contract - ansamblul regulilor ce guverneaza raportul juridic nascut intre BENEFICIAR si
PRESTATOR si care împreună cu anexele sale, ce fac parte integrantă din cuprinsul său,
reprezintă voinţa liber exprimata a partilor contractante şi înlătură orice altă înţelegere verbală
dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
Plan de Paza - Anexa nr. 1 la prezentul Contract - ansamblul caracteristicilor Obiectivului la
care se desfasoara activitatea de paza a PRESTATORULUI, caracteristicile zonei, numarul de
posturi si amplasarea acestora, necesarul de personal de paza, amenajarile, instalatiile si
mijloacele tehnice de paza si alarmare, consemnul posturilor, legatura si cooperarea cu alte
organe cu atributii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor si modul de
actiune in diferite situatii. De asemenea, acesta va cuprinde si regulile de acces in Obiectiv,
potrivit dispozitiilor conducerii BENEFICIARULUI, precum si documentele specifice
serviciului de paza.

7

Asigurare - Contractul de Asigurare incheiat de PRESTATOR cu o societate de asigurare,
din beneficiul careia se poate indestula BENEFICIARUL, in eventualitatea producerii unui
eveniment cauzator de prejudicii BENEFICIARULUI.
Asigurator - Societatea de Asigurare
Obiectiv - amplasamentul si perimetrul in interiorul caruia urmeaza sa se asigure de catre
PRESTATOR serviciul de paza este descris in caietul de sarcini, in conformitate cu
dispozitiile prezentului Contract, ale Planului de Paza si ale Legii nr. 333/2003.
Agentul de Paza - angajatul PRESTATORULUI si elementul individual din dispozitivul ce
asigura paza la Obiectivul aratat in prezentul Contract, in conformitate cu dispozitiile
prezentului Contract, ale Planului de Paza si ale Legii nr. 333/2003.
Foaie Colectiva de Prezenta – documentul in baza caruia se realizeaza calculul exact al
valorii prestatiilor lunare efectuate de PRESTATOR, intr-o luna calendaristica. Ea se emite de
catre PRESTATOR la sfarsitul unei luni calendaristice sau, in prima zi lucratoare a noii luni,
atunci cand ultima zi a lunii anterioare este o zi nelucratoare si cuprinde numarul de ore
efectiv prestate de PRESTATOR in folosul BENEFICIARULUI intr-o luna calendaristica.
Comisie - este formata din 4 (patru) reprezentanti comuni ai partilor contractante, cate 2 (doi)
pentru fiecare parte si are ca unice atributii cercetarea si stabilirea cauzelor producerii
Evenimentului cauzator de prejudicii in patrimoniul BENEFICIARULUI si intocmirea unui
raport final care sa contina concluziile sale.
Componenta si Activitatea Comisiei
Componenta - din partea PRESTATORULUI: Directorul General si Seful de Obiectiv
sau orice alte persoane imputernicite de catre PRESTATOR.
- din partea BENEFICIARULUI: comisie numita prin Decizie a Directorului General al R.A.
Aeroportul Satu Mare.
Activitatea - Comisia se va intruni de indata ce a fost solicitata/notificata, in mod scris,
de catre BENEFICIAR si va analiza situatia concreta creata, pe baza dovezilor existente.
Comisia isi va desfasura activitatea independent de actiunile organelor de urmarire sau
cercetare penala, fara a aduce vreo stanjenire acestora si fara a se subroga acestora. In urma
analizei efectuate, Comisia va redacta un raport final ce va contine concluziile sale, pe care il
va inainta conducerilor celor doua parti. In termen de 5 (cinci) zile de la primirea raportului
final, PRESTATORUL va comunica BENEFICIARULUI in scris, decizia sa privind
acordarea de despagubiri, cuantumul acestora si modalitatea de plata. In cazul in care oricare
dintre partile contractante se declara nemultumit de concluziile raportului final sau de decizia
luata, va putea cere negocieri suplimentare sau se va putea adresa instantelor judecatoresti
competente, insa numai dupa trimiterea unei notificari adresata celeilalte parti, in
conformitate cu dispozitiile prezentului Contract.
Eveniment - fapta/infractiunea ce a avut ca rezultat direct cauzarea unor prejudicii
patrimoniului BENEFICIARULUI.
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CLAUZE OBLIGATORII
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul acestui contract il constituie prestarea serviciilor de pază, control acces,
monitorizare și intervenție dispecerat, protecția aeronavelor, supraveghere şi patrulare a
perimetrului și a zonelor de securitate la sediului REGIEI AUTONOME AEROPORTUL
SATU MARE, situat în localitatea Satu Mare, Sos. Satu Mare – Zalau, km.9,5 judetul Satu
Mare, 24 din 24 de ore, conform planului de pază din Anexa 1, cu agenţi de pază instruiţi şi
echipaţi corespunzător serviciilor prestate pentru prevenirea şi împiedicarea pătrunderii
persoanelor neautorizate, prevenirea şi împiedicarea sustragerilor de bunuri materiale, precum
şi a ieşirii din unitate a persoanelor prin alte locuri decât cele stabilite în acest scop.
Activitatea prestatorului se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii 333/2003 privind
paza obiectivelor bunurilor si valorilor si protectia persoanelor, a Normelor metodologice de
aplicare a acesteia aprobate prin Hotararea nr.301/2012, cu respectarea Planul de paza si a
Programului de Securitate al Aeroportului Satu Mare.
2.2. Serviciile ce fac obiectul prezentului contract se vor asigura prin posturi de paza, astfel:
2.2.1. În timpul programului de functionare al aeroportului, 6 zile/saptamana, de luni pana
sambata, prin:
a) patru posturi permanente/12 ore/zi/post intre orele 07:00-19:00;
b) un post temporar instituit pe durata operarii sau stationarii aeronavelor(vezi
nota 2);
c) un punct de comanda (șef tură)/12 ore/zi/post intre orele 07:00-19:00.
2.2.2. În afara programului de functionare al aeroportului, 7 zile /saptamana de luni pana
duminica, prin:
a) trei posturi permanente /12 ore/zi/post intre orele 19:00-07:00;
b) un punct de comanda (șef tură)/12 ore/zi/post intre orele 19:00-07:00 si,
suplimentar doar in zilele de duminica, 12 ore/zi/post intre orele 07:0019:00.
2.2.3. Pentru asigurarea posturilor prevăzute la pct. 2.2.1. și 2.2.2., conform Planului de pază
al Aeroportului Satu Mare, dispozitivul de pază este format din 7 posturi permanente,
acoperite cu 18 agenți de securitate și 1 post temporar, acoperit cu 1 agent de securitate.
2.2.4. Posturile de paza pot fi fixe si/sau mobile (patrulare).
2.2.5. Posturile de paza sunt supravegheate si coordonate de agentul de pază (șef tură) aflat in
serviciu in punctul de comanda situat pe aeroport. Personalul punctului de comanda
indeplineste si rol de forta de interventie imediata.
Nota 1: Programul de functionare al Aeroportului Satu Mare este de duminica pana
vineri intre orele 07.00 si 19.00 Acesta (zilele și intervalele orare) precum și numărul
posturilor de pază poate fi modificat în funcție de necesitățile aeroportului.
Nota 2:Numarul estimat de ore pentru postul temporar instituit pe durata operarii sau
stationarii aeronavelor este de 1400 ore/an.
2.3. Amploarea şi obiectul activităţii pot fi modificate sau completate în scris, în orice
moment, prin încheierea unui Act Adiţional. Solicitarea de suplimentare a dispozitivului de
paza, in functie de noile cerinte ale BENEFICIARULUI trebuie transmisa, in mod
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obligatoriu, in forma scrisa, la sediul PRESTATORULUI, cu minimum 48 (patruzecisiopt) de
ore inainte de data solicitata pentru suplimentare.
2.4. PRESTATORUL dispune pentru derularea acestui contract de mijoacele, echipamentele
necesare si de personal calificat, disponibil 24 ore/zi.
3 . PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Tariful aferent serviciului prestat este de .....................lei/oră/post pază fara TVA.
Valoarea totală estimată a contractului de prestari servicii este de........................ lei fara
TVA, și nu va putea depasi valoarea estimata stabilita de catre Beneficiar si comunicata
Prestatorului prin documentatia de atribuire, respectiv caietul de sarcini, invitatia de
participare si alte documente care fac parte integranta din prezentul contract. Prețul total al
contractului, plătibil prestatorului este determinat, în funcție de tariful unitar in lei pe ora/post
de paza și de cantitatea serviciilor prestate și insusite/confirmate prin Foile Colective de
Prezenta.
3.2.Calculul exact al valorii prestatiilor lunare se va efectua in baza Foilor Colective de
Prezenta, aferente lunii respective, insusite/confirmate de catre BENEFICIAR prin semnatura
directorului operațional (ca reprezentant desemnat al Beneficiarului) si stampila, la sfarsitul
fiecarei luni calendaristice, prin care se confirma numarul de ore de paza efectuate de
PRESTATOR in luna respectiva.
3.3. BENEFICIARUL nu va putea refuza confirmarea/insusirea Foilor Colective de Prezenta.
In situatia in care BENEFICIARUL are obiectiuni cu privire la continutul Foilor Colective de
Prezenta, acesta trebuie sa le notifice PRESTATORULUI, in scris, in termen de maxim 48
(patruzeci si opt) de ore de la prezentarea spre insusire/confirmare a Foilor Colective de
Prezenta. Neinsusirea/neconfirmarea Foilor Colective de Prezenta de catre BENEFICIAR sau
necomunicarea eventualelor obiectiuni in termenul aratat mai sus, reprezinta
insusire/confirmare tacita a Foilor Colective de Prezenta.
3.4. Plata serviciilor in cadrul prezentului Contract se efectueaza de catre BENEFICIAR, in
baza facturilor fiscale lunare emise de catre PRESTATOR.
3.5. Facturile fiscale se vor emite la inceputul fiecarei luni pana cel tarziu in data de 10 a
fiecarei luni, pentru serviciile prestate in luna anterioara. Facturile fiscale vor fi
insusite/confirmate de catre BENEFICIAR prin semnatura si stampila, in momentul primirii
lor. BENEFICIARUL nu va putea refuza confirmarea/insusirea facturilor fiscale. In situatia in
care BENEFICIARUL are obiectiuni cu privire la continutul facturilor fiscale, acesta trebuie
sa le notifice PRESTATORULUI, in scris, in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de
la primirea lor, ore calculate in cadrul zilelor de lucru
ale beneficiarului.
Neinsusirea/neconfirmarea facturilor fiscale de catre BENEFICIAR sau necomunicarea
eventualelor obiectiuni in termenul aratat mai sus, reprezinta insusire/confirmare tacita a
facturilor fiscale.
3.6. BENEFICIARUL va achita contravaloarea serviciilor de paza, in contul bancar al
PRESTATORULUI, in termen de 30 (treizeci) zile calendaristice de la data primirii facturii
fiscale.
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3.7. Platile efectuate de catre BENEFICIAR in baza prezentului Contract vor fi facute fara
nici o compensare sau deducere, cu exceptia cazului in care acest lucru a fost aprobat in mod
expres, in scris si in prealabil, de catre PRESTATOR, cu respectarea prevederilor legale.
4 . DURATA CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contractul este valabil până la .........
5. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI:
5.1.1. Sa execute, pe toata durata de valabilitate a Contractului, serviciile de paza, control
acces, supraveghere, patrulare si protectia aeronavelor, cu numarul de agenti prevăzut la pct.
2.2.3. din prezentul contract, in conformitate cu Planul de Paza al R.A Aeroportul Satu Mare.
De asemenea, va asigura paza bunurilor si valorilor incredintate de achizitor, raspunzand de
integritatea acestora.
5.1.2. Să respecte în totalitate cerințele prevăzute in caietul de sarcini.
5.1.3. Să asigure agentilor de paza echipamentul de lucru specific regimului special al
Beneficiarului, respectiv aeroportuar, aprobat de organele abilitate in acest sens, in
conformitate cu Planul de Paza al R.A Aeroportul Satu Mare.
5.1.4. Sa asigure aplicarea intocmai a procedurilor de control acces aeroportuare si a
consemnelor posturilor, permitind accesul in perimetrul aeroportului in afara programului de
functionare , doar dupa instiintarea si primirea aprobarii de la conducerea Beneficiarului.Sunt
exceptate de la aceasta cerinta, doar persoanele care se afla in servicii operative de tura si in
afara programului de functionare al aeroportului.
5.1.5. Sa instiinteze conducerea BENEFICIARULUI despre producerea oricarui Eveniment
in timpul executarii serviciului de paza si sa aduca la cunostinta conducerii
BENEFICIARULUI in scris situatiile care pot conduce la slabirea sistemului de paza si la
inlesnirea sustragerii de bunuri, precum si masurile ce ar trebui intreprinse de catre
BENEFICIAR.
5.1.6. In caz de calamitati, sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor sau a
valorilor apartinand BENEFICIARULUI.
5.1.7. In caz de incendiu, sa ia masuri de stingere a acestuia si de salvare a persoanelor, a
bunurilor sau a valorilor apartinand BENEFICIARULUI, sa sesizeze ISU si Serviciul
Judeţean de Ambulanţă, organele de politie si conducerea BENEFICIARULUI.
5.1.8. Sa sesizeze organele de politie si conducerea BENEFICIARULUI in legatura cu orice
fapta de natura a prejudicia patrimoniul BENEFICIARULUI.
5.1.9. In termen de 5 zile de la semnarea fiecarui contract subsecvent PRESTATORUL este
obligat sa incheie in favoarea BENEFICIARULUI o asigurare privind raspunderea civila
pentru daune provocate ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale ori a indeplinirii
defectuoase a serviciilor prestate.Valoarea totala a asigurarii trebuie sa fie de minim 10 % din
valoarea estimata a contractului subsecvent. Polita de asigurare va avea valabilitate pe
intreaga perioada de derulare a contractului subsecvent si va fi cesionata in favoarea
Beneficiarului. Polita de asigurare se va constitui ca anexa la contract – Anexa 2;
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5.1.10. Sa plateasca despagubiri beneficiarului, echivalente cu valoarea prejudiciului produs
in cazul in care, in timpul desfasurarii contractului, se constata sustrageri de bunuri sau valori
ori distrugeri in incinta sediului R.A. AERPORTUL SATU MARE, din vina personalului
prestator.
5.1.11. Se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate, etc.,), legate de echipamente, materiale,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de
catre achizitor;
5.1.12. Sa doteze fiecare agent de paza cu: imbracaminte distinctiva, lanterne, mijloace
individuale de semnalizare, statii de radiocomunicatie pe frecventa proprie, bastoane pentru
aparare individuala, armament si munitie aferenta,pulverizatoare iritant lacrimogene de
capacitate mica, cu respectarea prevederilor legale in domeniu, alte mijloace specifice
conform legislatiei in vigoare.
5.1.13. Prestatorul este obligat sa dispuna de o echipa de interventie rapida, care trebuie sa
aiba capacitatea de a interveni la aeroport in cel mult 15 minute de la momentul alarmarii, cu
un numar de cel putin patru agenti.
5.1.14. Sa asigure agentii de paza contra tuturor riscurilor.
5.1.15. Instruirea personalului de paza revine prestatorului, precum si răspunderea care
incumba din nerespectarea prevederilor legale. Prestatorul va utiliza pentru asigurarea
serviciilor de paza numai personal care respecta urmatoarele cerinte:
a ) a fost recrutat si pregatit in conformitate cu prevederile cap.11 din Anexa la
Regulamentului (UE) nr. 1998/2015 si ale Programului National de Pregatire in Domeniul
Securitatii Aviatiei Civile apobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 326/2012;
b) a absolvit curs de pregatire in conformitate cu prevederile documentelor mentionate
la lit.a) astfel;
- curs de pregatire de baza-Securitatea aviatiei civile;
- curs de pregatire specifica-Controlul accesului supraveherea si patrularea la aeroport;
- curs pregatire-Protectia aeronavei;
Daca personalul de paza al prestatorului nu indeplineste cerintele de la lit.a) si b), acesta se
obliga sa asigure respectarea acestora in maxim 45 de zile de la data semnarii contractului.
Personalul de paza care efectueaza controlul accesului, activitati de supraveghere si patrulare
va fi supus testelor de certificare, atat dupa terminarea cursului de pregatire de baza
(certificare initiala), cat si, ulterior, dupa terminarea cursului de pregatire periodica
(recertificare periodica). Programarea sesiunilor de calificare/recalificare se stabileste prin
dispozitia directorului general al structurii prin care Ministerul Transporturilor isi exercita
atributiile in acest domeniu.
5.1.16. Sa foloseasca pentru realizarea activitatii de paza a obiectivului numai agenti
calificati, autorizati, atestati, apti pentru executarea serviciului de paza cu arma, din punct de
vedere psihologic si medical, respectiv agenti care detin vizele medicale, psihologice si
permisele de port arma la zi, pe toata perioada de derulare a obligatiilor contractuale.
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5.1.17. Sa pună la dispoziţia BENEFICIARULUI datele şi documentele solicitate pentru
fiecare agent folosit in indeplinirea contractului si care va presta activitatea de paza in incinta
regiei.
5.1.18. Sa aduca la cunostina BENEFICIARULUI orice modificare a personalului desemnat
in realizarea obiectivului de paza si sa nu inlocuiasca agentii de paza fara o notificare
prealabila a BENEFICIARULUI prezentand totodata documente edificatoare privind
indeplinirea de catre agentul nou desemnat a obligatiilor impuse la art.5.1.12, 5.1.14, 5.1.15,
5.1.16 din prezentul contract.
5.1.19. Sa presteze serviciile in conformitate cu prevederile Legii nr.333/2003(republicata)
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cu modificarile si
completarile ulterioare precum si a oricaror legislatii incidente.
5.1.20. Sa faca recomandari in scris beneficiarului cu privire la securitatea perimetrului ce
face obiectul prezentului contract.
5.1.21. Prestatorul se obligă să asigure instruirea personalului de pază pe cheltuiala sa (după
caz), prin cursuri de pregătire iniţiale şi periodice, conform reglementărilor aeronautice în
vigoare şi în termenele prevăzute de acestea;
5.1.22. Sa asigure participarea personalului de paza propriu la cursurile de pregatire in
domeniul securitătii aeronautice organizate de aeroport;
5.1.23. Sa asigure instruirea personalului de paza propriu astfel incat acesta să-şi cunoască
permanent atribuţiile funcţiei şi săfie permanent într-o ţinută curată şi îngrijită;
5.1.24. Sa acorde beneficiarului dreptul de testare şi verificare a cunostinţelor personalului de
paza in domeniul securităţii aeronautice;
5.1.25 Sa se asigure că personalul de paza aflat in serviciu nu se afla sub influenta alcoolului;
5.1.26. Sa acorde beneficiarului dreptul de testare a alcoolemiei personalului de pază aflat în
serviciu;
5.1.27. In situaţiile sustragerilor de bunuri din unitatea situata in Satu Mare, Sos. Satu
Mare – Zalau, km 9,5, jud. Satu Mare si daca in urma cercetarilor efectuate de organele
de politie se constată vina agenţilor de paza, prejudiciul va fi recuperat de la prestator.
5.1.28. Sa suporte orice pagubă produsă din neglijenţa personalului de pază.
5.1.29. Prestatorul trebuie să asigure paza, controlul accesului, supravegherea si patrularea
obiectivului precum şi protecţia aeronavelor, conform Planului de pază al R.A.
AEROPORTUL SATU MARE, cu respectarea legislatiei in vigoare. De asemenea, va asigura
paza bunurilor si valorilor puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar, conform proceselorverbale de predare-primire, raspunzand de integritatea acestora.
5.1.30. Prestatorul este deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu
programul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului
folosit pe toată durata contractului.
5.1.31. Prestatorul este obligat să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind
paza şi protecţia unităţii, protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, precum şi
protecţia mediului.
5.1.32. Conducătorii societăţii specializate de pază şi protecţie sunt obligaţi să asigure
respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor proprii în organizarea şi funcţionarea
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acestor forme de pază, în pregătirea şi controlul personalului, portul uniformei şi al
însemnelor distinctive, precum şi în dotarea cu mijloace de intervenţie şi apărare individuală,
conform legii.
5.1.33.Prestatorul este obligat sa asigure legătura operativă între agentii de pază şi
dispeceratul prestatorului prin mijloace proprii de telefonie si radio comunicaţii.
5.1.34. În cel mai scurt timp posibil, dar fara a depasi 60 de zile de la data semnarii
contractului, prestatorul se obligă sa faca dovada incadrarii societatii in prevederile legale
referitoare la Structura/Functionarul de Securitate conform legislatiei in vigoare privind
informatiile casificate nivel „Secret de Serviciu” (H.G. nr. 781/2002, Legea nr. 182/2002,
H.G. nr. 585/2002).
5.1.35. Sa-si insuseasca, sa aplice si sa respecte procedurile de securitate aeroportuara.
5.1.36. Sa-si insuseasca si sa respecte procedurile de siguranta aeroportuara si sa participe la
identificarea riscurilor privind siguranta aeroportuara ce pot fi asociate activitatatii pe care
urmeaza sa o desfasoare in perimetrul aeroportului. Sa puna la dispozitia persoanei
desemnate de catre locator toate documentele/datele, etc. necesare realizarii auditurilor de
siguranta aeroportuara.
5.1.37. Prestatorul se obligă să asigure pregatirea si certificarea/recertificarea personalului de
pază pe cheltuiala sa, prin cursuri de pregătire iniţiale şi periodice, conform reglementărilor
aeronautice în vigoare şi în termenele prevăzute de acestea.
5.1.38.Sa asigure curatenia si salubrizarea spatiilor puse la dispozitie de Beneficiar pentru
prestarea sericiilor de paza.
5.2. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI:
5.2.1. Sa achite PRESTATORULUI tarifele convenite conform prezentului Contract, la
temenele prevazute in prezentul Contract.
5.2.2. Sa confirme/insuseasca Foile Colective de Prezenta aferente serviciilor prestate in luna
respectiva prin semnatura si stampila, la sfarsitul fiecarei luni calendaristice. Prin Foile
Colective de Prezenta se stabilește numarul de ore de paza efectuate de PRESTATOR in luna
respectiva. BENEFICIARUL nu va putea refuza confirmarea/insusirea Foilor Colective de
Prezenta. In situatia in care BENEFICIARUL are obiectiuni cu privire la continutul Foilor
Colective de Prezenta, acesta trebuie sa le notifice PRESTATORULUI, in scris, in termen de
maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la prezentarea spre insusire/confirmare a Foilor Colective
de Prezenta, in cadrul programului de lucru al Beneficiarului. Neinsusirea/neconfirmarea
Foilor Colective de Prezenta de catre BENEFICIAR sau necomunicarea eventualelor
obiectiuni in termenul aratat mai sus reprezinta insusire/confirmare tacita a Foilor Colective
de Prezenta.
5.2.3.Sa confirme/insuseasca facturile fiscale emise de PRESTATOR, prin semnatura si
stampila, in momentul primirii lor. In situatia in care BENEFICIARULUI are obiectiuni cu
privire la continutul facturilor fiscale, acesta trebuie sa le notifice PRESTATORULUI, in
scris, in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la primirea lor.
Neinsusirea/neconfirmarea facturilor fiscale de catre BENEFICIAR sau necomunicarea
eventualelor obiectiuni, in termenul aratat mai sus, reprezinta insusire/confirmare tacita a
facturilor fiscale.
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5.2.4. Sa nu intervina prin nici un mijloc in activitatea si serviciul de paza al agentilor
PRESTATORULUI si sa se abtina de la orice actiuni sau activitati care ar putea influenta sau
aduce atingere bunei desfasurari a activitatii de paza desfasurata de PRESTATOR.
BENEFICIARUL va lua masuri impotriva angajatilor, reprezentantilor, imputernicitilor sau
prepusilor sai, daca faptele acestora sunt de natura sa impiedice sau sa influenteze negativ
indeplinirea obligatiilor contractuale de catre agentii de paza.
5.2.5. Sa asigure amenajarile tehnice specifice operatiunilor si activitatii de supraveghere si
paza, pentru Obiectivul mentionat in prezentul Contract, sa asigure iluminatul corespunzator
pe timp de noapte al Obiectivului si sa asigure conditiile propice pentru pastrarea
documentelor specifice activitatii de paza si, dupa caz, a mijloacelor si echipamentelor de
aparare cu care vor fi dotati agentii de paza.
5.2.6. Sa asigure conditii optime pentru desfasurarea activitatii specifice de paza a agentilor,
in cabinele de paza sau in locurile unde se desfasoara activitatea permanenta a agentilor de
paza.
5.2.7. Să actualizeze planul de pază în situația modificării suprafeței, topografiei obiectivului,
a dispozitivului de pază, a regulilor de acces ori la schimbarea prestatorului, prin intermediul
unor acte adiționale, in conformitate cu dispozitiile art. 5 din Hotărârea Guvernului
nr.301/2012.
5.2.8. Sa asigure si sa puna la dispozitia PRESTATORULUI, in timp util, toate informatiile si
documentele necesare bunei desfasurari a activitatii si serviciului de paza; BENEFICIARUL
are obligatia de a pune la dispozitia PRESTATORULUI toate datele si informatiile solicitate
de catre acesta, in vederea indeplinirii obiectului prezentului Contract si care vizeaza in mod
direct serviciul prestat. În mod suplimentar, BENEFICIARUL il va informa pe PRESTATOR
cu privire la raporturile existente la nivelul organelor sale de conducere şi îi va aduce la
cunoştinţă, orice modificari in structura acestora care ar putea dauna bunei desfasurari a
activitatii PRESTATORULUI. BENEFICIARUL garanteaza ca toate informatiile sau
documentele puse la dispozitia PRESTATORULUI sunt adevarate, corecte si nu induc in
eroare asupra niciunui aspect important sau relevant.
5.2.9. Periodic sau ori de cate ori situatia o impune, sa analizeze, sa accepte si sa aduca la
indeplinire masurile pe care PRESTATORUL le considera necesare pentru evitarea riscurilor
la care s-ar putea expune personalul de paza - agentii.
5.2.10. Sa comunice PRESTATORULUI daca in incinta Obiectivului se afla bunuri de
valoare deosebita, produse toxice ori alte materiale sau produse periculoase care sunt de
natura sa afecteze prestarea serviciului.
5.2.11. Sa ia toate masurile ce sunt de competenta sa si care cad in sarcina sa, referitoare la
paza si securitatea Obiectivului, asa cum sunt aratate si detaliate in Planul de Paza.
5.2.12. Sa se conformeze si sa indeplineasca, in limita bugetului alocat, recomandarile de
securitate facute de PRESTATOR - in masura in care acestea exista – si au legatura cu
executarea sau imbunatatirea serviciilor de paza si respecta intocmai legislatia in vigoare.
5.2.13.Sa comunice PRESTATORULUI orice nereguli constatate, referitoare la modul de
derulare a prezentului Contract sau in legatura cu deficientele manifestate in exercitarea
atributiilor profesionale si comportamentul agentilor de paza. Reclamatiile vor fi formulate in
scris, in termen de maxim 48 de ore de la producerea evenimentului.
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6 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
6.1. Pentru neindeplinirea obligatiilor aratate in prezentul Contract, partea in culpa datorează
celeilalte parti daune-interese. Neexercitarea, de catre partea care sufera vreun prejudiciu, a
dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective, nu
inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
6.2. In cazul producerii vreunui Eveniment cauzator de prejudicii BENEFICIARULUI,
prejudiciul dovedit se va putea acoperi din beneficiul Politei de Asigurare incheiate de
PRESTATOR (Anexa nr. 2), insa numai dupa notificarea si avizarea/acceptarea prealabila a
Asiguratorului.
7. PENALITATI, DAUNE-INTERESE
7.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, PRESTATORUL nu reuseste sa isi indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, BENEFICIARUL are dreptul de a deduce din pretul
contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% pe zi din pretul
contractului.
7.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 (treizeci) de zile de la
expirarea perioadei prevazute la clauza 3.7, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o
suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% pe zi din plata neefectuata.
7.3. Prestatorul va datora Beneficiarului penalitatile prevazute la punctele D12 si G4 lit. a) si
b) din Caietul de sarcini, in cazul incidentei situatiilor prevazute la punctele respective.
8 .CORESPONDENŢA. NOTIFICARI
8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare sau corespondenţa legată de
derularea prezentului Contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare
de primire sau prin fax, la adresa/sediul partilor mentionate in partea introductiva a
prezentului Contract.
8.2. Fiecare parte contractantă este obligată ca, în termen de 3 (trei) zile lucratoare socotite
din momentul în care intervin modificări ale adresei de corespondenţă (inclusiv telefon, fax,
e-mail) ce figurează în partea introductiva a prezentului Contract, să notifice celeilalte parti
schimbările suferite.
8.3. In cazul in care notificarea se trimite pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata
de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
8.4. Daca notificarea se trimite prin e-mail sau telefax, ea se considera primita in prima zi
lucratoare dupa cea in care a fost expediata si necesita confirmare electronica pentru e-mail si
scrisa pentru fax.
8.5. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti si nu produc nici un
efect, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute in
alineatele precedente.
9. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
9.1. Toate prevederile prezentului Contract, cu exceptia denumirilor partilor, sunt strict
confidentiale si nici una dintre parti nu va putea dezvalui nici unui tert sau oferi publicitatii
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continutul prezentului Contract - cu exceptia cazului in care legea impune acest lucru sau
daca, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, o Autoritate a Statului ar solicita acest
lucru si cu exceptia consultantilor partilor sau a persoanelor imputernicite in mod expres de
acestia - fara acordul scris al celeilalte parti.
9.2. Partile vor trata ca fiind confidentiale si nu vor dezvalui tertilor sau oferii publicitatii
orice alte informatii pe care le dobandesc una de la cealalta, ca urmare a executarii prezentului
Contract.
9.3. Partea in culpa va fi exonerata de raspundere, pentru dezvaluirea de informatii referitoare
la prezentul Contract, numai in situatia in care:
9.3.1. Informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de
cealalta parte contractanta.
9.3.2. Informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante, acordat special in acest sens.
9.3.3. Partea a fost obligata in mod legal, in conformitate cu prevederile legale, sa
dezvaluie informatia.
10 . FORTA MAJORA
10.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de
executarea necorespunzatoare a oricarei obligatii ce ii revine in baza prezentului Contract,
daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a fost cauzata de forta majora.
Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti, in termen de 2
(doua) zile calendaristice de la producerea evenimentului imprevizibil si de neinlaturat,
aparitia evenimentului invocat si sa ia toate masurile posibile in acele circumstante, in vederea
limitarii consecintelor lui.
10.2. Prin "forta majora" partile inteleg o imprejurare imprevizibila si de neinlaturat, mai
presus de vointa sau controlul uneia sau alteia dintre parti, care impiedica în mod obiectiv
executarea obligatiilor contractuale ale partii care o invoca.
10.3. In lipsa notificarii adresate celeilalte parti si a inscrisurilor doveditoare ale existentei
fortei majore, transmise acesteia de catre partea ce pretinde ca nu isi poate indeplini
obligatiile asumate ca urmare a aparitiei unui caz de forta majora, forta majora nu va exonera
de raspundere partea care o invoca.
10.4. Daca in termen de 3 luni de la producere, evenimentul respectiv sau consecintele sale nu
inceteaza, partile au dreptul sa isi notifice incetarea de plin drept a prezentului Contract, fara
ca vreuna dintre ele sa poate pretinde celeilalte parti plata de daune-interese.
10.5. Incetarea, datorita fortei majore si a consecintelor acesteia, a prezentului Contract nu va
avea nici un efect asupra obligatiilor scadente anterior interventiei fortei majore.
11. CESIUNEA CONTRACTULUI
11.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al Beneficiarului.
11.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate asupra obligatiilor asumate
prin contract.
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12 . LITIGII. DREPT APLICABIL
12.1. Partile convin ca orice neintelegere, controversa sau pretentie izvorata din sau in
legatura cu incheierea, executarea, modificarea si/sau cu interpretarea prezentului Contract sa
fie solutionata pe cale amiabila intre parti.
12.2. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor, controverselor sau pretentiilor nu va fi
posibila potrivit art. 12.1. de mai sus, atunci partile se pot adresa instantelor judecatoresti
competente de la sediul BENEFICIARULUI.
13. CLAUZE SPECIALE
13.1. Prevederile prezentului Contract se completeaza de drept cu dispozitiile legale incidente
in cauza respectiv ale Legii nr. 31/1990 republicata, ale Legii nr. 333/2003, Codului civil
roman, Legea 99/2016, H.G. nr.394/2016 și fără a se limita la acestea, iar Anexele la
prezentul Contract, precum si, dupa caz, Actele Aditionale ulterioare, fac parte integranta din
acesta.
13.2. Oricand, pe toata durata executarii prezentului Contract, oricare dintre parti va putea
suspenda executarea obligatiilor sale daca cealalta parte nu isi executa oricare dintre
obligatiile asumate, insa numai dupa trecerea unui termen de 30 (treizeci) zile lucratoare de la
momentul comunicarii acestei optiuni contractuale celeilalte parti, printr-o notificare trimisa
conform dispozitiilor prezentului Contract si numai daca cealalta parte nu se conformeaza si
isi executa obligatiile.
13.3. PRESTATORUL trebuie să execute personal prestaţiile sale, prin agenti de paza,
angajati ai sai.
13.4. In cazul în care in cuprinsul prezentului Contract se înregistrează lacune, sau daca,
urmare a interpretarii, sau a unor modificari legislative survenite dupa intrarea in vigoare a
prezentului Contract, un termen, o prevedere, o obligatie si/sau o conditie a acestui Contract
sau o parte din acesta ar deveni sau ar putea deveni invalide, nule sau lipsite de efecte, părţile
contractante vor adopta reglementări de înlocuire, respectiv de completare, a clauzelor care nu
sunt valabile din punct de vedere juridic, care corespund cel mai bine scopului si
reglementării de ansamblu. Daca, urmare a interpretarii, sau a unor modificari legislative
survenite dupa intrarea in vigoare a prezentului Contract, un termen, o prevedere, o obligatie
si/sau o conditie a acestui Contract sau o parte din acesta ar deveni sau ar putea deveni
invalide, nule sau lipsite de efecte, atunci prevederile, obligatiile sau conditiile ramase in
vigoare din prezentul Contract, vor ramane nealterate si isi vor produce in intregime efectele.
13.5. In cazul modificarii actului constitutiv al uneia sau alteia dintre parti prin cesionarea
unor parti sociale catre terti sau ca urmare a retragerii din societate a unuia sau multor
actionari sau, dupa caz, a cesionarii tuturor partilor sociale detinute de asociatul unic catre alta
persoana, prezentul Contract isi pastreaza valabilitatea.
14. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
14.1. Partile semnatare ale prezentului Contract stabilesc ca acesta isi poate inceta efectele, in
una sau mai multe din urmatoarele situatii:
14.1.1. prin expirarea perioadei pentru care a fost incheiat.
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14.1.2. prin rezilierea prezentului Contract, ca urmare a:
a) neindeplinirii culpabile a uneia sau a mai multor obligatii prevazute in
prezentul Contract, de catre una sau alta dintre parti si care nu este remediata in termen de
maxim 15 zile lucratoare de la data la care partea prejudiciata i-a notificat in scris
nemultumirea, punand in intarziere cealalta parte;
b) daca ACHIZITORUL nu onorează plata serviciilor prestate pe o perioada
mai mare de 60 (saizeci) zile de la data primirii facturii fiscale emise de PRESTATOR,
ramanand numai optiunea unilaterala a PRESTATORULUI de a solicita sau nu rezilierea
prezentului Contract si indiferent de calcularea, in continuare, a penalitatilor pentru
neachitarea sumelor facturate ;
c) dacă PRESTATORULUI i se retrage licenta de funcţionare, cu exceptia
cazului in care PRESTATORUL cesioneaza drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de
prezentul Contract catre un tert, persoana juridica, care are acelasi obiect de activitate
ca si PRESTATORUL;
d) aparitiei oricarei alte cauze legale de reziliere;
14.1.3. prin renuntarea PRESTATORULUI la executarea in continuare a prezentului
Contract;
14.1.4. prin acordul de vointa al partilor semnatare;
14.1.5. prin intervenirea unei cauze de forta majora, in conditiile art. 10.5., de mai
sus;
14.1.6. prin declararea sau deschiderea procedurii de insolventa, faliment, lichidare
judiciara sau voluntara, a uneia sau alteia dintre parti;
14.2. Rezilierea, nulitatea, caducitatea sau incetarea efectelor prezentului Contract nu va avea
nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante, partile fiind obligate
sa isi execute, in continuare, obligatiile deja scadente.
14.3. Prevederile prezentului Capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a
cauzat incetarea prezentului Contract.
15 . REPREZENTĂRI
15.1. PRESTATORUL declara si garanteaza pe BENEFICIAR ca functioneaza in mod legal
si dispune de toate autorizarile necesare conform legislatiei romane pentru efectuarea
serviciilor care fac obiectul prezentului Contract - Anexa nr. 3, ca nu exista nici un
impediment juridic sau de orice alta natura pentru semnarea prezentului Contract de catre
PRESTATOR, ca nu are cunostinta de existenta nici unui motiv pentru care nu ar avea
permisiunea sa incheie prezentul Contract si ca semnarea de catre el a prezentului Contract nu
va avea ca rezultat încalcarea vreunor termeni, conditii sau prevederi ale Actului sau
Constitutiv si nu contravine si nici nu va avea ca rezultat încalcarea vreunei legi sau
reglementari sau a vreunui alt contract prin care PRESTATORUL s-a angajat fata de un
tert.
15.2. BENEFICIARUL declara si garanteaza pe PRESTATOR ca functioneaza
in mod
legal, ca nu exista nici un impediment juridic sau de orice alta natura pentru semnarea
prezentului Contract de catre BENEFICIAR, ca nu are cunostinta de existenta nici unui motiv
pentru care nu ar avea permisiunea sa incheie prezentul Contract si ca semnarea de catre el a
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prezentului Contract nu va avea ca rezultat încalcarea vreunor termeni, conditii sau prevederi
ale Actului sau Constitutiv si nu contravine si nici nu va avea ca rezultat încalcarea vreunei
legi sau reglementari sau a vreunui alt contract prin care BENEFICIARUL s-a angajat fata de
un tert.
16 . CLAUZE FINALE
16.1. Prezentul Contract a fost intocmit in limba romana si a fost incheiat intr-un numar de 2
exemplare originale, din care fiecare parte a primit cate un exemplar, astazi ................, data
semnarii lui.
16.2. Anexele la prezentul Contract si Actele Aditionale ulterioare, fac parte integranta din
prezentul Contract.
16.3. Prezentul Contract, impreuna cu Anexele sale, precum si Actele Aditionale ulterioare
sunt si vor fi guvernate de legea romana.
16.4. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre reprezentantii
imputerniciti ai partilor contractante.
16.5. Prezentul Contract are un numar de 3 (trei) Anexe:
16.5.1. Anexa 1 - Planul de Paza al Obiectivului.
16.5.2. Anexa 2 – Polita de asigurare a PRESTATORULUI.
16.5.3. Anexa 3 – Licența de Funcționare a PRESTATORULUI.

BENEFICIAR,

PRESTATOR,
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