
CONTRACT DE PRESTA RI SERVICll PAZA 

Nr. 7316/31.05.2019 

I. PARTILE CONTRACTANTE

fn temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizi\iile publice �i ale Hotarilrii de G11vcrn nr. 395/2016 
pentm aprobarea Nom1elor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contra<.1ului de achizi\ie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, 

s-a incheiat prezentul contract de prestare servicii,

intre: 

1.1. creat- CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI 
BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, Str. Alexandru Lahovari, Nr. 7, Sector I, cod fiscal 4266901, 
cont nr. RO57 TREZ 7015 OJ OX XX0 I 1921, dcschis la Trezoreria Sector 1, reprezentat prin D-na 
Nicoleta Claudia Popa, in calitate de Director, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 

Si 

1.2. S.C. CALDO PRTV AT SECURITY S.R.L., cu scdiul social in Municipiul Bucuresti, 
str. Vulturilor, nr. 98A, et. 6, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 
J40/I 1452/2007, Cod unic de inregistrare RO21922348, cont RO61 TREZ 7005 070X XX0I 1045 
- deschis la Trezoreria Mun. Bucuresti, reprezentata legal prin                   , denumit in continua re 
PRESTA TOR, pe de alt a pane, cu respectarea urmatoarelor c l auze;

ll. DEFINITil

2.1 - in prezentul contract urmatorii terrneni vor fi interpreta\i astfel: 
a) Co11tral'f - reprezinta prezentul contract �i toate Anexele sale;
b) Achizitor Ji Pre.,wtor - par\ile contractante, a�a cum sunt acestea numite Ill prezentul contract;
c) pre/11/ co11tract11/11i - pre\ul platibil prestatornlui de catrc Achizitor, 1'n baza contractului, pentru
indeplinirea integrala �i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) ser,•icii - activitati a caror prestare face obiectul contrach1lui;
e) produse - echipamentele, ma$inile, utilajele, piesele de schimb �i oricc alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezcntul contract $i pe care Pres1a1orul are obliga\ia de a le furniza aferent
serviciilor prestate confonn contractului;
I) for(a majorri- reprczinta o 1mprejurare de o,igine externa, cu caracter cxtraordinar, absolut
imprevizibila �i inevitabilll, care se afla 1'n afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza
gre$elii sau vinei acestora, $i care face imposibila executarea $i, respectiv, indeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inunda\ii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii apamte ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
cxhaustiva, ci enuniiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fara a crea o imposibilitate de cxccutare, face ex1rem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din piirti;
g) zi- zi calendaristica; an - 365 de zile;
h) Act adifimwl: document ce modifica tennenii �i conditiile contractului de scrvicii.
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ID. INTERPRETAREA CONTRACTULUT 

3. I. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi cont rare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural �i vice versa, acolo unde acest lucru este pennis de context.
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calcndaristice daca nu se
specificli in mod diferit.
3.3. Clauzele �i expresiile vor fl interpretate prin raportare la intrcgul contract.

IV. OBlECfUL CONTRACTULUI

4. I. Obiectul prezentului contract, ii constitutie prestarea de catre Prestator in folosul Achizitomlui,
a unor scrvicii de paza pre/post eveniment si securizare evcniment (CPV-79713000-5), in perioada
03.06 - 03.07.2019, in zonele special amenajate din Parcul Jzvor (stabilite de comun acord de catre
partile contractante), servicii solicitate de catrc Achizitor, pentru evenimentul cultural artistic
,,Festivalul International de Folclor - Muzici si Traditii in Bucuresti", Editia 2019 si pentru zona de
folclor reinterpretat ,,TEsc", in conformitate cu ofcrta financiara nr. 7234/30.05.2019, transmisa la
anuntul de atribuirc in SEAP nr. DA23173 I 28, ce fac parte integranta din prezentul contract.
4.2. Serviciile sus mentionate sunt achizitonate cu ocazia organizarii de catre Primaria Municipiului
Bucuresti prin crea+ - Centml de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti, a
evenimentului cultural Festivalul fntemational de Folclor "Muzicii si Traditii in Bucuresti", editia a
XIII-a si a zonei de folclor reinterpretat ,,IEsc'', in Parcul lzvor din Bucuresti.

V. DURATA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract cste valabil incepand cu data semnarii sale si pana eel tarziu 111 data 
finalizarii tuturor obligatiilor contractuale ce decurg din executarea sa. 
5.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte de la data ,ndeplinirii, de clitre ambele paqi 
contractante, a obliga\iilor care le rcvin conform contractului. 

VI. DOCUi\'JENTELE CONTRACTULUf

6.1. Documentclc contractului sunt: 
a) documente afcrcntc procedurii de achizitie publica - anexate;
b) anunt de atribuire nr. DA23 I 731 28 - anexat;
c) oferta financiara nr. 7234/30.05.2019 - anexata;
d) documente justificative Prestator.

VII. PRETUL CONTRACTULUT SI MODALITATI D.E PLATA

7.1. Pentm scrviciile de paza sus mentionate, cc se constituie obiect al prezentului contract, valoarea 
totala a contractului este de 115.398 Lei, respectiv 137.323,62 Lei, cu TVA inclus, conform ofc11ci 
financiare nr. 7234/30.05.2019, atasata prezentului act, calculata in functie de numarul de agenti si 
respectiv a numaml de ore prestate de catre acestia. 
7.2. Plata serviciilor sus mcntionate se va ef'ectua de clitre Achizitor prin ordin de plata, in baza 
facturii fiscale cmise de catre Prestator, in contul accstuia, in limita valorii contractate, precum si in 
functie de finalizarea serviciilor sus mentionate, dupa semnarea receptiilor aferente acestora, de 
ambele parti contractante in tcrmen de maxim 60 de zile. 
7.3. In cazul in care Achizitorul nu achita factura/facturile af'erenta/aferente, emisa/cmisc de catrc 
Prestator, in tennen de maxim 60 de zile de prestarea serviciilor sus mentionate si semnarea 
recep1iei/receptiilor de catre piirtile contractante din motive neimputabilc accstuia datorate neviriirii 
fondurilor necesare de la ordonatorul principal de credite, Prestatorul nu are dreptul de a pretinde 
plata de daune-interese. i\chizitoml va achita contravaloarea facturilor neachitatc din motive 
neimputabile in tennen de maximum 15 zile de la data virlirii fondurilor cu accastii destinatie. 
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Vlll. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE 

8.1. Achizitorul se obliga: 
a. sa asigure conditii corespunzatoare Prestatorului pentru indeplinirea sarcinilor accstuia prin
punerea la dispozitie a informatiilor necesare aferente serviciilor prestate, pe toata durata executarii
prezentului contract.
b. sa achite pretul scrviciilor prestate de catre Prestator, in conditiile si la tennenele
stipulate/stabilite la cap. Yll din prezentul contract. Factura emisa de catre Prestator, va (1 foso\ita in
mod obligatoriu de pontajul agentilor prezenti in locatie, respectiv situatia de plati.
c. sa se implice activ prin reprezentantii sai pcntrn a rezolva toate problemele ce pot aparea pe
intreaga durata de demlare a prezentului contract si de care depind indeplinirea obligatiilor
contractuale ale Prestatorului;
d. sa nu genereze voit actiuni de natura conflictuala, care vor implica automat agentii Prestatorului;
e. sa delimiteze clar Prestatornlui perimetrul atlat in supraveghere (locatia de desfasurare a
evenimentului), precum si sa stabileasca impreuna cu acesta, planul de amplasare si de actiune a
agentilor accstuia;
f. sa puna la dispozitia Prestatorului, facilitatile, spatiile si bunurile aferente, pentru a (1 folosite in
executarea serviciiilor de paza pre/post eveniment sus mentionate.
g. sa asigure cadrul legal si sa respecte tenuenii contractuali referitori la conditiile concrete de
desfosurare a activitatii agentilor de paza;
h. sa raspunda pentru faptele angajatilor s1\i, daca acestea sunt de natura sa impiedice sau sa
influenteze negativ indeplinirea atributiilor contractuale ale agentilor de paza;
i. sa anunte in scris Prestatoml, despre orice nereguli in legatura cu modul de derulare a clauzelor
contractului de servicii sau in Jegatura cu deficientcle manifestate in exercitarea atributiilor
profesionale si comportamentul agentilor de paza;
j. sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit, in prezentul act;

8.2. Prestatorul se obliga: 
:i. sa intocmeasca impreuna cu Achizitorul Planul de paza, luand toate masurile in vederea asii,•urarii 
securitatii obiectivelor ce urmeaza a fi pazitc, avand obligatia avizarii Planului de paza de catre 
organele abilitate; 
b. sa presteze in folosul Achizitorului, servicii de paza pre/post eveniment si securizare eveniment
(CPV-79713000-5), in perioada 03.06 - 03.07.2019, in zonele special amenajate din Parcul lzvor
(stabilite de comun acorcl de catre partile contractante), servicii solicitatc de catre Achizitor, pentm
evenimentul cultural artistic ,,Festivalul International de Folclor - Muzici si Traditii in Bucuresti",
Editia 2019 si pentm zona de folclor reinterpretat ,,IEsc", in conformitate cu ofcrta financiara nr.
7234/30.05.20 I 9, transmisa la anuntul de atribuire in SEAP nr. DA23 I 73128, ce fac parte
integranta din prezentul contract, precum si conform planului de paza stabilit;
c. sa inlocuiasca agentul de pazi\ aflat in timpul programului de lucru, in cazul in care, din diferite
motive acesta va deveni indisponibil, precum si la cererea temeinic intemeiata a Achizitorului;
d. sli dispuna de personal calificat si dotat cu echipament specific cu insemnele firmei de paza,
conform art. 42 - 46 din Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor $i
prntec\ia persoanelor, cu modificarile �i completarile ulterioare �i Hotararea Guvemului Romaniei
nr. 935/2007, privind stabilirea modelului echipamentului pentru agen\ii de paza care isi desla$Oara
activitatea in cadrul societatilor specializate de paza �i protectie *i sa fie echipati cu urn1atoarele:

- uniformll de serviciu pentm personal cu fosemncle de identificare;
• mijloace de interven\ie specifice activita\ii de paza $i protectie ( baston de cauciuc, spray

pentru imobilizare, tamernll, tluier �i alte accesorii); 
- mijloace de comunicare ( sta\ii de emisie - recep\ie, sau alte echipameme de comunicatii);

e. sa remedieze in timpul eel mai scurt eventualele incidente petrecute fo obiectivul de paza din
culpa agentiilor s1\i ori din alte cau:i:e $i participa la limitarea acestora;
f. sa asigure respectarea regulilor de acces Ill locatia de desfasurare a evenimentului (obiectiv),
regulile fiind stabilitc de Achizitor atilt pentru personalul sau cat $i pentrn mijloace de transport;
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g. sa suporte contravaloarea prejudiciului, in situatiile sustragerilor de bunuri si valori, daca in urma
cercetarilor efectuate de organele de politie se constata vinovatia agentilor de securitate;
h. sa asigure, un climat si,1,>tir $i propice, deSfa$urarii in bune conditii a evenimentelor organizate de
catre Achizitor;
i. sa respecte modalitatile de interventie conform consemnului general si particular al postului;
j. sa ia masuri corespum:atoare in vederea prevenirii riscurilor profcsionale, protectia sanatatii si
securitatii personalului propriu, informarii si instrnirii acestuia in domeniul securitatii si sanatatii in
munca, eliminarii factorilor de rise si accidentare, in conformitate cu dispozitiile securitatii si
sanatatii in munca, conf Legii 319/2006, cu modificarilc ulterioare ; Prestatornl este singurnl
raspunzator atat pentru siguranta propriilor angajati cat si a tertilor, J\chizitorul fiind exonerat de
orice responsabilitate in acest sens.
k. sa presteze serviciile prevazutc in contract cu profcsionalismul si promtitudinea cuvenite
angajamentului asumat, in conformitate cu propunerea sa financiara;
I. sa asigure agentii de paza in Parcul lzvor, in perioada 03.06 • 03.07.2019, astfel incat sa presteze
in bune conditii efcctuarca serviciilor aferente (indiferent de perioada efectuarii concediilor de
odihna, concedii medicate, zilclor libere, etc);
111. este pe deplin responsabil pentm execu\ia serviciilor conform obligatiilor mcntionate in
prezentul act, inclusiv in oferta financiara atasata. Totodata, este raspunzator atat de siguranta
tuturor operatiunilor �i metodelor de prestare utilizate, cat �i de calificarea personalului folosit pe
toata durata contractului.
n. estc pe deplin raspunzator pentru exactitatea si legalitatea datelor inscrise in facturi si se obliga sa
rcstituie sumcle incasate necuvenit si foloasele realizate aferente acestor sume, stabilitc ca atare in
urma controlului organelor abilitate (Curtea de Comuri, etc);
o. sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror reclama\ii �i actiuni in justi\ie, ce rezulta din
incalcarea unor drepturi de proprielate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de
echipamcntele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentm sau 111 legatura obiectul
contractului;
p. sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin prezentul act, fara sa obtina in prealabil,
acordul scris al Achizitorului.
q. Prestatorul prin prezentul act declara faptul ca isi asuma raspunderea penala si civila, cu privire la
prestarea serviciilor enumerate in anuntul de atribuire nr. DA23 173128 si in oferta JU'. 

7234/30.05.2019, Achizitornl, va fi astfel exonerat de orice raspundere (civila, penala, materiala,
etc.), cu privire la serviciile afcrcnte, in ansamblul sau pe toata durata de dcsfasurarc a acesniia si
pana la stingerea tuturor obligatiilor rezultate ca urmare a contractarii serviciilor aferente, respectiv
serviciile de paza pre/post evenirnelll si securizare eveniment (CPV -79713000-5) .

. � IX. CODUL DE CONDUITA

9.1. Prestatorul va ac\iona intotdcauna loial �i impartial �i ca un consilicr de incredere pentru 
Achizitor conform regulilor �i/sau codului de conduita al profesiei sale, precum �i cu rcspcctarea 
confiden\ialita\ii privind clauzclc contractului. 
9.2. in cazul in care Prestatorul, se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau 
oricarei persoane, mita, bunuri 111 dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori 
recompensa 1ndeplinirea ori ne111deplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract sau orice 
alt contract incheiat cu Achizitoml, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura 
cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide i'ncetarea 
prezentului contra<,1, tara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Prestator i'n baza 
pre;;:entului contract. 
9.3. Prestatorul se va ab\ine sa foca afirmatii publice in legaturli cu proiectul sau serviciilc prestate 
rara sl\ aiba aprobarea prealabilii a Achizitomlui, precum $i sa participe in orice activitati care sum 
Ill conflict cu obliga\iile sale contractuale in raport cu acesta. Pe perioada executarii contractului, 
Prestatorul se obliga sa nu aduca atingere obiceiurilor politice, culturale �i religioase dominante in 
Romania, respectand totodatli �i drepturile omului. 
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9.4. Platile catre Prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate 
deriva din prezentul contract �i Prestatornl respectiv, personalul sau salariat ori contractat, inclusiv 
conducerea sa, nu vor accepta nici un comision, discount, aloca\ie, plata indirecta ori orice aha 
forma de retribu\ie in legatura cu sau pentrn executarea obligatiilor din prezentul contract. 
9.5. Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau 
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utiliz.ate in scopurile prezentului 
contract, flirii aprobarea prealabila 1'n scris, a Achizitornlui. 
9.6. Prestatorul �i personalul sau salariat ori contractat de acesta vor respecta confiden\ialitatea, pe 
perioada executarii prezentului contract, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum 
�i timp de 2 ani dupa 1'ncetarea acestuia. in acest sens, cu excep\ia cazului in care se ob\ine acordul 
scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul respectiv personalul sau, salariat oti contractat de acesta, 
incluzand conduccrea, nu vor comunica timp de 2 ani oricarei alte persoane sau entitaJi, nici o 
informatie referitoare la prezentul contract sau despre care au luat cuno�tinta in perioada derularii 
acestuia }i nu vor face publica nici o informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca 
rezultat al derularii Jui. 
9.7. Prcstatornl va fi exonerat de raspunderea pentru dezviiluirea de informatii referitoare la contract 
dad\: 
a) informa\ia era cunoscuta prestatorului inainte ca ea sa fi fost primita de la achizitor;
b) prestatorul a fost obligat Ill mod legal sii dezviiluie informaJia;

.�. c) infonnatia a devenit publica printr-o altii modalitatc ( exp : publicarea pc sitc-ul achizitornlui).
9.8. Executarca prczentului contract nu genereaza sub nici o forma cheltuieli comerciale neuzuale.
Dacii apar totu�i astfel de cheltuieli achizitorul solicita 1ncetarea prezentului contract. Sunt
considerate cheltuieli comerciale neuzuale:
a) comisioanele care nu sunt men(ionate Ill prczentul contract sau care nu rezulta dintr-un contract
valabil focheiat refcritor la prezentul contract,
b) comisioanele care nu corespund unor servicii executate �i Jegitime.
c) comisioanele platite unui destinatar care nu estc Ill mod clar identificat sau
d) comisioanele platite unei persoane care pottivit tuturor aparen\elor este o persoana interpusa.
9.9. Prestatorul furnizeaza achizitornlui, la cerere, documente justificative cu ptivire la condi\iile in
care se executa prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fa\a
Jocului pe care o considera necesara pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu
privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

X. CONI•'LICTUL DE TNTERESE

10.1. Prcstatoml va lua toate masurile necesare pentm a preveni sau stopa orice situa\ie care ar 
putea compromite executarea obiectiva �i impa(1iala a prezentului contract. Conflictele de interese 
pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitli\ilor politice ori de 
nationalitate, lcgiiturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricaror altc lcgaturi ori intcrcsc comunc. 
Orice conflict de interese apamt in timpul executarii prezentului contract de servicii trebuie notificat 
in scris achizitornlui, Ill tem1en de 2 zile de la apari1ia acestuia. 
10.2. Achizitorul l}i rezerva dreptul de a verifica daca miisurile luate sunt corespunzatoare �i poate 
solicita masuri suplimentare daca cste necesar. Prestatoml se asigura ca personalul sau, salariat sau 
contractat de el, inclusiv conducerea �i salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea 
genera un conflict de interese. Prestatornl inlocuic�te, in termen de maxim 2 zile de la constatarea 
conflictului de interese �i iara vreo compensaJie din partea achizitomlui, orice membrn al 
personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea oti salaria\ii din tetitotiu, care se 
regiise�te fotr-o astfel de situa\ie. 
I 0.3. Prestatorul trebuie sa evite otice contact care ar put ea sa-i compromita independenta ori pe cea 
a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea �i salariatii din teritoriu pe perioada 
deruliirii prezentului contract. In cazul in care prestatorul nu-�i men\ine independenta, achizitoml, 
Iara afectarea dreptului acesteia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmarc a 
situa\iei de conflict de interese, va putea decide lncetarea de plin drept �i cu efect imcdiat a 
prezentului contract. 
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10.4. Prestatorul nu are dreptul de a angaja, 10 scopul fodeplinirii prezentului contract, persoane 
fizice sau juridice care au fost implicate i'n procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor 
depuse \'n cadrul apliearii procedurii de atribuire aferenta acestuia, pe parcursul unei perioade de eel 
pu1in 12 !uni de la focheierea contractu\ui, sub sanctiunea nulita!ii contractului respectiv pentru 
cauza imorala. 

XI. RECEPTIE, INSPECTII SI VERIFICARI

11.1. Achizitorul sau reprezentantul si/sau reprezentantii sai au dreptul de a inspecta si verifica 
modul de prestare a serviciilor pentru a stabili/verifica conformitatea acestora cu specificatiile 
enumcrate/detaliate in oferta financiara atasata prezentului contract. 
11.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Prestatomlui, in scris, orice plangere sau 
reclamatie ce apare in timpul derularii contractului. 
l 1.3. La primirea unci astfel de notificari, reclamatii sau sesizari transmisa prin e-mail sau fax, in
caz de urgenta si telefonic, Prestatorul se angajeaza sa remedieze deficienta in tem1en de maxim 2
ore de la sesizare si Iara costuri suplimentare pentru Achizitor.
11.4, Verificarile vor fi efectuate i'n conformitate cu prevederile din prezcntul contract, Achizitorul
avand obliga\ia de a notifica Prestatomlui identitatea rcprczcntan!ilor sai imputernici!i pentru acest
scop.

XTT. CLAUZE SPECJFJCE 

12.1. Incepere, linalizare, intarzieri, sislare 

a. Prestatorul are obligatia de a incepe executarea contractului conform obiectului prezentului
contract si a termelor stabilitate in acesta/documentele contractului.
b. Daca pe parcursul indeplinirii contractului Prestatorul nu respecta termcnul de prestare stabilit
prin contract, acesta arc obligatia de a notifica acest lucru, in timp util Achizitorului. Modificarea
datci/pcrioadclor de prcstarc asumatc sc face cu acordul partilor, prin act aditional.
c. Tn afara cazului in care Achizitorul este de acorcl cu o prelungire a termenului de prestare, 01ice
intariziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatornlui.

xm. AJUSTAREA PRETULUT CONTRACTULUI 

13.1. Pentru serviciile prestate, p!ati!e datorate de catre Achizitor Prestatorului sunt preturile 
specificate la Cap. Vll si declarate in ofe11a financiara (propunerea financiara), anexa la contract. 
13.2. Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de 
valabilitate se va efectua 111 condi!iile legislatiei achizitiilor, prin act a<litional la prezentul contract. 

XIV. MODIFJCARI SI AMENDAMENTE

14.1. Parti!e contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clau7.elor contractului, prin act adi\ional, 'tn condi\iile prevazute de legisla!ia in vigoare, numai in 
cazut aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale ale acestora si care nu au putut 
ft prevazute la data incheierii contractu!ui. 
14.2. Parti!e contractante au dreptul, pe durata indep!inirii contractului, de a convcni, prin act 
aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii. 
14.3. In cazut in care Achizitorul constata ca, in mod direct sau indirect, prin subcontractare, 
Prestatorul aduce un prejudiciu de orice natura Achizitorului, Achiz.itorul va notifica prejudiciul 
adus si isi rezerva dreptul de a inceta orice colaborare pentru viitor cu Prcstatorul, inclusiv rezilierea 
de drept (pact comisoriu de gradul IV) a contractului existent. 
14.4. in cazul \'n care executarea contractului de servicii este viciata de erori substantiate, 
neregularita\i sau frauda imputabi!e Prcstatornlui, Achizitorul poate sa refuze efcctuarea platilor sau 
poate proceda la recuperarea sumelor deja platite, proportional cu gravitatea viciilor, 
nercgularita\ilor sau fraudei. 
14.5 Prestatorul �i tcrtii angrcnati de acesta in executarea serviciilor ce fac obiectul acestui contract 
sunt Ill totalitate responsabili pentru eventualele vatamari, daune, inconveniente �i/sau pierderi de 
orice fel provocate !or sau alter persoane in timpul sau ca urmare a prestiirii acestui contract sau ca 
urmare a oricarei actiuni sau ina<-1iuni a Prestatorului/te11ilor angrenati de el in implementarea 
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contractului ce poate fi legata direct sau indirect de acest contract. Accasta raspundere a 
Prestatorului �i tertilor angrcnati de accsta in executarea se1viciilor ce fac obiectul acestui contract 
se extinde inclusiv asupra tertilor nenominalizati de Prcstator. 
14.6 Prcstatorul �i tertii angrenati de acesta 111 executarea serviciilor ce fac obiectul acestui contract 
sunt singurii responsabili pentru accidentele de munca, bolile profesionale, afectiunile de oricc fol 
care pot interveni ca urmare a dernlarii acestui contract. 

XV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

15.1. in cazul in care din vina sa exclusiva Prestatorul nu t�i indepline$te obliga\iile asumate prin 
contract, Achizitorul este i'ndreptatit de a deduce din prctul total al contractului ca penalitr1ti un 
procent de 0,01 %, pentru fiecare zi de i'ntarziere din suma totala a contraccului aferenta serviciilor 
neprestate panli la tndcplinirea cfcctivii a obligatiilor. 
15.2. In cazul in care Achizitorul nu I$i onoreaza obligatiile in tennenul contractual convenit la Cap 
VH, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitliti, o suma echivalentii cu o cota 
procentuala de 0,01% din plata neefectuata pentru fiecare zi intiirziere, piina la indeplinirea efcctiva 
a obliga\iilor dar nu mai pu!in deciit dobiinda legala penalizatoare calculata conform Legii nr. 
72/2013, privind miisurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor 
sume de bani rezultiind din contracte incheiate intre profesioni�ti �i fotrc ace�tia $i autoritati 
contractante 
15.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prczentul contract de clitre una dintre parti in mod 
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept }i de a pretinde plata de 
daune-intcrcse. 
15.4. a) Achizitorul t�i rezerva dreptul de a denun1a unilateral contractul de servicii, in eel mull 30 
de zile de la apari\ia unor circumstan\e care nu au putut fi previizutc la data incheierii contractului }i 
care conduc la modificarea clauzelor contractuale 1n a�a masura incat indeplinirea acestuia ar ft 
contrara interesului public. 
h) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract $i in situatia in care alocarea
resurselor financiare a fost sistata.

X\�. SUBCONTRACTARE 

16.1. Prestacorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de servicii toate celelaltc 
contracte i'ncheiate cu subcontractantii sai, daca este cazul. 
16.2. Lista subcontractan\ilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la 
prezentul contract. 
16.3. Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul i'n care 111dcpline�te 
contractul. 
16.4. Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Prestator de modul in care i�i indepline�te 
partea sa din contract. 
16.5. Oricc convcntic prin care Prcstatorul 111credinteazli o parte din realizarea prezentului Contract 
de servicii catre un tert este considerata a fi un contract de subcontractare. 
16.6. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu $i-a 111deplinit partea sa 
din contract sau }i-a indeplinit-o necorespunzator. Schimbarea subcontractantului nu va modifica 
pre\ul contractului �i nu se va efectua decat dupa notificarea achizitorului $i primirea aprobarii din 
partea acestuia. 
16.7. Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului sau 
oricc Tncredintare a serviciilor de catre subcontractant cat re terte pl\rti va fi considerata o inclilcare a 
prezentului contract de servicii. 
16.8. Acceptul achizitorului privind schimbarca subcontractantului se va face in termen de 2 zile de 
la data primirii notificarii, motivand decizia sa 111 cazul respingerii aprobarii. 
16.9. Prestatorul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul 1n care inlocuirea 
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract. 
16.10. Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza paqi din contract, de a incheia 
contrac.1e cu subcontractantii dcscmnati, Tn acelea$i conditii in care cl a semnat contractul cu 
achizitorul. 
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16.11. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale 1ntre subcontractant �i 
Achizitor. 
16.12. Prestatorul va raspunde pentm actele �i faptele subcontractantilor slli �i ale expertilor, 
agen\ilor, salariatilor accstora, ca �i cum ar fi actele sau faptele prestatomlui, ale expeqilor, 
agen\ilor sau salariatilor acestuia. i\probarea de catrc achizitor a subcontractarii oriciirei pllrti a 
prczentului contract sau a angajarii de catre prestator a unor subcontractan\i pentru desfa�urarea 
scrviciilor nu va elibera prestatoml de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract. 

XVll. ASOCTERF'.A 

17.1. Fiecare dintre membrii asocierii ,�i asumll obliga\iile pentm oferta comuna �i raspunde 
conform prevederilor prezentului contract. 
17.2. Modificarca stmcturii asocierii dupa i'nchcierea contractului se face numai cu acordul 
Achizitomlui, cu condi\ia de a nu modifica propunerea tehnica �i financiarli prezentate la achizitie �i 
111 conformitate cu legislatia in vigoare. 
17.3. Membrii asocierii raspund 111 cuantumul in care estc i'ntocmit contractul de asociere: tn 
procentul stabilit in contractul de asociere sau asocierc cu drepturi �i obligatii egalc, dupa caz. 

XVTI1. CESlUNEA 

18.1. Prestatorul are obliga\ia de a nu transfera total sau partial obliga\iile sale asumate prin 
contract, Iara sa obtina, 1'n prealabil, acordul scris al Achizitomlui. 
18.2. Cesiunea nu va exonera Prcstatornl de nici o responsabilitate privind obliga\iile asumatc prin 
contract. 

XlX. INCETARF'.A CONTRACTULUI 

19. 1. Prczcntul contract tnceteaza de plin drept, fara a li necesara interventia vreunei inst ante
judecatore�ti, tn cazul cand oricare dintrc pa11i:

a) paqile convin de comun acord incetarea contractului contract prin semnarea unui act
aditional; 

b) la expirarea duratei contractului contra<-1;
c) prin reziliere, i'n conditiile clauzelor din prezentul contract, in cazul 111 care una din piir!i

nu 1'�i executa sau executa necorcspunzator obliga1iile contra�1uale; 
d) 1n cazul dizolvarii, lichidarii, falirnentului, rctragcrii autoriza1iei de functionarc a

prestatomlui; 
e) prin denun\are unilateralil ln conditiile prevazute la art.222 alin. (2) �i art.223 alin. (I) din

Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 
f. cesioneazii drepturile �i obligatiile sale, preva7.Ute 1'n prezentul contract, iara a avea

acordul celeilalte parti; 
g. l�i tncalca oricare dintrc obligatiile sale dupa ce a fost avertizata de catre cealalta parte ca

o nou[1 incalcare a !or va atrage rezilierea contractului.
19.2. Suplimentar fata de cauzele de incetare definite anterior, Achizitoml poate rezilia prezentul
contract de prestare servicii cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 2 zile
Prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante
de judecata, in oricare dintre situatiile urmat0are, dara ne limitandu-se la acestea:

a. Prestatorul nu asigura prestarea serviciilor conform cu prevederile prezentului contract;
b. Prestatornl nu se confonneaza intr-o perioada de eel n1ult I zi, notificarii/comunicarii

emise de catre Prestator care ii solicita remedierea executarii nccorespunzatoare sau neexecutarii 
obligatiilor din prezentul contract care afecteaza in mod grav cxccutarea corespunzatoare si la timp 
a obiectului contractului; 

c. Prestatornl a fost condamnat pentrn o infractiune in legatura cu exercitarea profesici 
printr-o hotarare judecatoreasca definitiva; 

d. Prestatorul se afla in culpa profesionala grava ce poatc fi dovedita prin oricc mijloc de
proba pe care Achizitorul o poate justifica; 
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e. are Joe orice modificare organizationala care implica o schimbare cu pnvire la
personalitatea juridica, natura sau controlul Prestatorului, cu exceptia situatiei in care asemenea 
modificari sunt inregistrate intm-un act aditional la prezentul contract; 

f. aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prezentului contract;
g. Prestatorul nu poate furniza garantiilc/documentele/avizele/autorizatiile/etc solicitate de

catre Achizitor. 
19.3. In urma unui preaviz de 2 zile acordat Achizitomlui, Prestatorul poate rezilia contractul daca 
Achizitoml: 

a) nu isi i'ndepline�te obligatia de plata catre Prestator a sumelor datorate acestuia in baza
oricarei certificari din partea Achizitorului, dupa expirarea termenului limitl't prevazut in prczentul 
contract; 

b) suspenda derularea serviciilor sau a oricarei plif1i a acestora pentru mai mult de 20 de zile
pentru motive nespecificate in contract sau independente de culpa Prestatorului; 
19.4. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobandit anterior 
acesteia in temeiul contractului. 
19.5. Tn situa\ia rezilierii din cauza nccxecutarii/executllrii partiale de catre Prestator a obliga1iilor 
contractuale, acesta va datora achizitorului daunc-interese cu titlu de clauzll penala in cuantum egal 
cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate. 
19.6. In situa\ia in care executarea pa,1iala a obligatiilor contractuale face imposibila realizarea 
obiectului contractului i'n integralitatea sa, chiar daca a fost rcceptionata o parte din contract 
conform dispozi!iilor legale, Prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauza 
penala in cuantum egal cu i'ntreaga valoare a obliga\iilor contractuale stabilite prin contract. 
19. 7. Part ea care invoca incctarea prezentului contract are obliga\ia sa notifice celcilalte piirti cauza
de Tncetare a Jui cu minim 24 ore inainte de data la care aceasta urmeazii sii-si producl't efectele.
19.8. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.
19.9. Partile sunt de drept 111 intarzicre prin simplul fapt al nerespectarii clauzelor prezentului
contract. Partea care nu �i-a executat obliga\iilc va fi considerata in intarziere cu privire la
executarea obliga\iilor sale imediat dupa expirarea termcnului contractual corespunzator indeplinirii
fieclirei obliga\ii stabilite in contract, i'n conformitate cu a,t. 1523 si urmatoarele din Codul Civil.
19.10. Achizitorul i�i rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, 111 eel mult I 5 zile
de la emiterea unor decizii ale Curtii Europene de Justitie sau in cazul in care furnizorul se regaseste
intr-una dintre situatiile de excludere �i/sau de la apari\ia unor circumstantc care nu au putut fi
prevazute la data inchcicrii contractului, sub conditia notificarii Prestatorului in scris.

XX. FORTA MAJORA

20.1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexcutarea la tennen sau/si de executarea 
in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii rcvine in baza prezentului 
contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata 
de forta majora, asa cum este definita de legc. 
20.2, Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in tcnnen de maximum 
24 de ore produccrea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vedcrca limitarii consecintelor 
lui. 
20.3. Daca in termen de 48 de ore de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au 
dreptul sa-si notifice incctarca de plin drept a prezentului contract tara ca vreuna dintre ele sa 
pretinda daune-interese. 

XXI. LITIGII

21.1. Piirtile au convenit ca toate nein\elegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 
din interpretarea, executarea ori incetarca acestuia sa fie rezolvate pc cale amiabila de reprezcntantii 
lor. 
21.2. in cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa de 
instantelor competente. 
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xxrr. DREPTURI DE PROPR1ETATE INTELECTUALA 
22.1. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract 
�i nu va face referire la aceste servicii in cursul prcstiirii altor servicii pentru te11i �i nu va divulga 
nicio informaiie fumizata de achizitor, fiira acordul scris prealabil al acestuia. 
22.2. Orice rezultate sau drepturi, inclusiv drepturi de autor �i alte drepturi de proprietate 
intelectualii sau industrialli rezultate exclusiv din prestarea serviciilor fac obiectul dreptului de 
proprietate al Achizitorului. 

XX.ill. CLAUZA DE CONFIDENTJALITATE 
23.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea prevederilor prezenlului contra<.t si a 
informatiilor primite pe parcursul derularii contractului, atat pe perioada derularii, cat si ulterior 
incetarii acestuia. In cazul in care prin nerespectarea clauzci de confidentialitate de catre oricare 
dintre parti, sc produce un prejudiciu celeilalte parti, partea in culpa va putea fi obligata la plata de 
daune interesc, in cunatum egal cu valoarea prejudiciului creat. 

XXIV. CLAUZE CU PRJVJRE LA PROTECTIA DATELOR CE AU CARACTER
PERSONAL
24.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanclor la infonnatiile mentionate in
acesta se realizcaza cu respectarea tennenelor si procedurilor prevazute de Legea nr. 544/200 I
privind liberul acces la infonnatiile de interes public.
24.2. Partile declara ca sunt de acord cu prelucrarea, stocarea si utilizarea datelor ce au caracter
personal din cuprinsul prezentului contract conform Regulamentului (UE) 20 I 6/6 79 al
Parlamentului European $i al Consiliului privind protectia persoanelor fizicc 111 ceea ce prive�te
prelucrarea datelor ce au caracter personal �i privind libera circulatie a acestor date tn sensul ini\ierii
�i derularii de raporturi juridice fotre acestea inclusiv in vederea imbuntatatirii modului de
comunicare prin intermediul po�tci clectronice, pentru comunicarea operativa �i cficienta a
informa\iilor necesare.
24.3. Partile contractante se obliga sa respecte si sa aplice intocmai prevederile legale privind
prelucrarea datelor ce au caracter personal, a Regulamentul UE 2016/6 79 ("GDPR") pe toata durata
derularii acestuia inclusiv cu privire la persoanele desemnate de Parti.

XXV. LIMDA CARE GUVERNEJ\Zl\ CONTRACTUL
25.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

XXVl. NOTJFTCART 
26.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestca ccleilalte 
este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a 
prezentului contract. 
26.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare 
recomandata, cu confirn1are de primire (A.R.) si sc considera primita de destinatar la data 
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 
26.3. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in 
care a fost expediata. 
26.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, 
prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. 

XXVU. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUl 
27.1. Comractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
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xxvm. CLAUZE FINALE 
28.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile 
contractante. 
28.2. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegerc verbala dintre 
accstea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 
28.3. In cazul in care partilc isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de panea care sufera vreun 
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatici 
respective nu inscamna ca aceasta a renuntat la acest drept . 
28.4. Prevederile prezentuilui contract se completeaza cu dispozitiile Noului Cod Civil. 
28.S. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la informatiile mentionate in
acesta se realizeaza cu respectarea tennenelor si procedurilor prevazute de Legea nr. 544/200 I
privind liberul acces la inlormatiile de interes public
28.6. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de doua exemplare, ambele cu valoare de
original, cate 111ml pentru fiecare parte, astazi, 31.05.2019, data semnarii lui.

ACRIZITOR 

creat- CENTRUL DE CREATIE, ARTA 
SI TRADITIE AL MUNI �la� I 
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S.C. CALDO PRIVAT SECURITYS.R.L.

Reprezentant legal, 


