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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 
 
   nr. 2 din data 29.03.2016 
 
 

 
 
Partile contractante 
 
 În temeiul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, s-a 
încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între 
   

 AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VASLUI, cu sediul în Vaslui, 
str. Spiru Haret, nr. 5, telefon 0235/318184, fax 0235/317717, cod fiscal 11495517, cont 
RO91TREZ65629680420XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Vaslui, reprezentată prin 
domnul Silviu Cătălin CALANCIA, având funcţia de director executiv, în calitate de achizitor,  

    şi 
 
S.C. SHERIFF GUARD PROTECTION S.R.L. cu sediul in București, str. Intrarea Horbotei, nr. 
12, bl. 1, et. 6, ap. 26, et. 7, punct de lucru în mun. Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 6 bis, 
telefon/fax 0235/361433, 0788/175146, 0745/312705, cod unic de inregistrare 14793194, 
număr de înmatriculare la ORJC/40/6971/2002/02.08.2002, cont …………………….............………………………, 
deschis la Trezoreria Vaslui reprezentată prin domnul Costache DUMITRIU având funcţia de 
director general în calitate de prestator. 
 
 
 
2. Definiții 
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel : 
a) contract   – actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între 
o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de servicii, în calitate de 
prestator; 
b)  prestator si achizitor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în 
prezentul contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil de către beneficiar,în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului; 
e) produse - echipamentele, maşinile, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza 
aferent serviciilor prestate conform contractului; 
f) forţă majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 
sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, indundaţii sau orice alte catastrofe naturale, 
restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunţativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, 
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fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia din părţi. 
g) zi - zi calendaristică; an- 365 zile. 

 
3.Interpretare 
3.1 In prezentul contract cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul ,,zi” ori ,,zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit. 
 
4.Obiectul contractului 
4.1 Prestatorul se obligă să execute contractul având ca obiect : 
- servicii de pază cu personal specializat, 8 ore/zi, în zilele lucrătoare, la sediul AJOFM Vaslui 
+ ALOFM Vaslui din str. Spiru Haret, nr. 5, Vaslui și la sediul ALOFM Bârlad din b-dul Epureanu, 
nr. 8, în perioada 01.04.2016-31.12.2016, în conformitate cu obligațiile asumate prin 
prezentul contract ; 
- servicii de pază - monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției, interventie cu 
echipaje specializate si interventie tehnică pentru cele 7 obiective aparținând AJOFM Vaslui, 
distribuite astfel : 
 • AJOFM Vaslui cu sediul în Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 5 (1 sistem de alarmare 
împotriva efracției), 
 • ALOFM Vaslui cu sediul în Vaslui str. Spiru Haret, nr. 5 (2 sisteme de alarmare 
împotriva efracției + 1 sistem alarmă casierie), 
 • ALOFM Bârlad cu sediul în Bârlad, b-dul Epureanu, nr. 8 (1 sistem de alarmare 
împotriva efracției), 
 • ALOFM Huși cu sediul în Huși, str. Al. I. Cuza, bl. H5, parter (1 sistem de alarmare 
împotriva efracției), 
 • Punct de lucru Negrești, str. Unirii, nr. 1 (1 sistem de alarmare împotriva efracției) 
4.2 Prestarea serviciilor de pază și protecție vor fi asigurate în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 333/2003. 
4.3 Prestatorul are obligația realizării și obținerii aprobării Planului de pază de la organele în 
drept. 
4.4 Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate. 
 
5. Prețul contractului 
5.1 Prețul contractului este de 9 lei/oră, la care se adaugă TVA 20%, pentru un număr de 
3040 ore servicii pază umană(servicii pază umană la sediul ALOFM VASLUI+AJOFM VASLUI - 8 
ore/ zi lucrătoare/post şi servicii pază umană la sediul ALOFM BÂRLAD - 8 ore/ zi 
lucrătoare/post) şi servicii monitorizare a sistemelor de alarmă, interventie cu echipaje 
specializate si interventie tehnică la obiectivele specificate la pct. 4, în  fiecare zi, din 
momentul încheierii programului de lucru până, a două zi la începerea programului de lucru 
precum şi în zilele nelucrătoare şi sărbatori legale – 24 din 24 ore. Valoarea totala plătibilă 
prestatorului fiind de = 32.832 lei, TVA, inclus, pentru serviciile care fac obiectul 
prezentului contract. 
5.2 Plata serviciilor se face lunar în baza facturii emise de prestator, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, la data emiterii facturii. Plata se va face prin decontare 
bancară, în contul și la banca indicate de prestator prin factura emisă. Factura emisă de 
prestator va fi înaintată beneficiarului în primele 10 zile ale lunii următoare celei de 
prestare. Plata se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data emiterii 
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facturii. Pentru motive justificative achizitorul poate refuza plata. Aceste motive vor fi 
notificate prestatorului în termen de 5 zile de la data stabilită pentru depunerea facturii de 
către prestator. 
 
5.3 Prețul rămâne ferm pe toată durata contractului, nu se actualizează și nu se revizuiește, 
respectiv pe toată perioada prelungirii duratei de valabilitate a acestuia, dacă va fi cazul, 
până la următoarea procedură de achiziție. 
 
6. Durata contractului 
6.1 Contractul are o durata de 9 luni, de la 01.04.2016 până la 31.12.2016, cu posibilitatea de 
prelungire, cu acordul ambelor părți, prin act adițional, în conformitate cu legislația în 
vigoare. 
 
7. Documentele contractului 
Documentele anexa la contract sunt: 

a) documentație achiziție publică directă în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice; 
b) Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului; 
c) Informații generale despre firmă; 
d) Licența de funcționare, eliberată de Ministerul Administrației și Internelor, 

Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția Poliției de Ordine Publică pentru 
obiectivul pază și protecție bunuri și valori; 

e) Anexa 1 – specificații tehnice referitoare la cerințele și descrierea serviciilor de pază 
cu personal specializat care fac obiectul prezentului contract de achiziție publică; 

f) Anexa 2 – specificații tehnice referitoare la cerințele și descrierea serviciilor de pază 
cu mijloace tehnice de protecție și alarmare împotriva efracției care fac obiectul 
prezentului contract de achiziție publică. 
 

8. Obligatiile prestatorului 
8.1  Prestatorul incepe prestarea serviciului de paza, interventie si monitorizare la data 

prevazuta la art. 6.1. 
8.2  Prestatorul are obligația realizării și obținerii aprobării Planului de Pază de la organele în 

drept. 
8.3  Prestatorul se obligă : 

- să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu regmentările în vigoare și 
dispozițiile interne, să efectueze controlul la intrarea în unitate a mijloacelor de 
transport, materialelor și altor bunuri conform Planului de pază ; 

- să ia toate măsurile care decurg din consemnul postului încredințat pentru prevenirea 
de incendii, explosiv, avarii, acte de tulburare a ordinii și liniștii, distrugerii sau 
degradării de bunuri, de late asemenea fapte, realizând supravegherea permanentă a 
obiectivului luat în pază ; 

- să informeze achizitorul în scris la modul cum execută serviciul de pază, eventualele 
deficiențe constatate cât și completarea adecvată a planului de pază și apărare atunci 
când acest lucru se impune ; 

- să verifice permanent starea de funcționare a mijloacelor de pază și a sistemelor de 
alarmare și semnalizare împotriva efracției, solicitând în scris achizitorului repararea 
acestora în cazul apariției unor defecțiuni; 

- să execute și să mențină curățenia la postul de pază și în jurul postului; 
- să participe împreună cu achizitorul la analizele periodice asupra modului în care sunt 

realizate sarcinile prevăzute în contract; 
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- să controleze prin personalul desemnat modul în care acesta execută sarcinile de 
pază, ordine și consemnul postului ce este corespunzător de remedierea acestora, de 
sancționarea sau înlocuirea celor care nu-și îndeplinesc atribuțiile de serviciu; 

- în cazul producerii unor evenimente legate de paza obiectivelor, cercetarea acestora 
se va face în prezența delegațiilor ambelor părți contractante cât și a organelor de 
cercetare abilitate ale poliției; 

- în cazul în care se constată producerea de furturi prin efracție sau alte forme de 
sustrageri de bunuri iar în urma cercetării efectuate în comun de achizitor și 
prestator, se constată că este culpa prestatorului, acesta va suporta contravaloarea 
daunelor produse prin reținerea contravalorii pagubelor din valoarea prestațiilor ; 

- să execute prin personalul angajat serviciile, solicitate de achizitor prin contract, la 
timp și de calitate ; 

- să asigure controlul de specialitate privind modul de executare a serviciilor 
contractate de către beneficiarul societății ; 

- să asigure întreg personalul care prestează servicii de pază cu materiale necesare și 
mijloace de apărare și autoapărare ; 

- să colaboreze cu factorii de conducere ai achizitorului în urmărirea realizării 
prevederilor contractuale iar în cazul în care se constată abateri din partea 
lucrătorilor, prestatorul să ia imediat măsurile legale ce se impun ; 

- prin personalul de control și de execuție asigură achizitorul asupra păstrării secretului 
de serviciu ; 

- să asigure pregătirea și modul de lucru al personalului de execuție și în colaborare cu 
conducătorul unității achizitoare asupra modului concret de acțiune. 

 
9. Obligatiile achizitorului 
9.1 Achizitorul efectueaza plata serviciilor prestate, conform prevederilor de la art. 5. 
9.5 (1) Achizitorul pune la dispozitia prestatorului, la cererea acestuia si cu respectarea 
actelor normaive in vigoare, pe baza de proces-verbal, facilitatile, spatiile si bunurile aflate 
in starea de fixatie si utilitatile aferente, pentru a fi folosite in executarea serviciului de paza 
si interventie. 
(2) Achizitorul asigura gratuit utilitatile, dupa caz, apa, gaze, energie electrica si termica, 
colectarea si transportul deseurilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 
10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 
10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorului nu reușește să-și execute obligațiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca 
penalități, o sumă de 0,1% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 
10.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă de 0,1% din 
plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 
10.3 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una in părți, în mod 
culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept și de a 
pretinde plata de daune-interese. 
10.4 Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, prin notificare scrisă 
adresată prestatorului în caz de imposibilitate de plată (prin diminuarea sumelor alocate prin 
buget). 
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Clauze specifice 
11. Alte responsabilități ale prestatorului 
11.1 (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul și promtitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu 
propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, asigurarea resurselor umane, 
materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 
definitivă, cerute de și pentru contract, în mpăsura în care necesitatea asigurării acestora 
este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
11.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu 
graficul de prestare convenit prin planul de pază, pe care are obligați să îl întocmească și să 
obțină avizarea acestuia de către organele abilitate. Totododată, este răspunzător atât de 
siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate cât și de calificarea 
personalului folosit pe toată urata contractului. 
 
12. Alte responsabilități ale achizitorului 
12.1 Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, prin notificare scrisă, 
adresată prestatorului, fără nicio compensație, dacă se consideră că nu au fost respectate 
clauzele contractuale din motive imputabile acestora. 
 
13. Recepției și verificari 
14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea cu prevederile din specificațiile tehnice referitoare la cerințele și descrierea 
serviciilor prezentate în anexele la prezentul contract. 
14.2 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederiledin prezentulo ontract. 
Achizitorul are obligația de a notifica în scris prestatorului identitatea reprezentanților săi 
împuterniciți pentru acest scop. 
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1 Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor de la data semnării 
contractului. 
14.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizată în 
teremnul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării 
serviciilor. 
14.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare 
din planul de plază, acesta are obligația de a notific  acest lucru în timp util achizitorului. 
Modificarea perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face u acordul părților, 
prin act adițional. 
14.4 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalități prestatorului. 
14.5 Se consideră motive de reziliere a contractului : 
- neplata prestațiilor de servicii la termenele specificate în contract ; 
- în cazul în care prestatorul nu asigură uniforme, mijloace necesare pentru apărarea și 
autoapărarea, armament și muniție ; 
- prestatorul nu asigură selecționarea și instruirea persoanalului de pază, protecție și gardă ; 
- prestatorul nu intervine în cazuri speciale, când conducerea unității beneficiare are 
probleme cu ordinea și liniștea în cadrul evenimentelor organizate; 
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- prestatorul nu respectă graficul de prestare din planulde pază și nu a notificat acest lucru, 
în timp util, achizitorului. 
 
15. Amendamente 
15.1. - Pe durata îndeplinirii contractului părţile contractante pot conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care 
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora şi care in mod obiectiv nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului. 
 
16 Cesiunea 
16.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile sale asumate 
prin contract, fără sa obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
16.2. - Cesiunea nu absolva prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice 
alte obligaţii asumate prin contract. 
 
17. Forta majoră 
17.1. - Forta majoră este constatată de o autoritate competenta. 
17.2. - Forta majoră absolvă părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3. – Forta majoră apara de raspundere partea care o invoca si o dovedeste in conditiile 
legii. Forta majora se va notifica si dovedi in termen de 5 zile de la aparitia ei, cu documente 
oficiale, emise de autoritati completente. Partea contractantă care invocă forța majoră are 
obligația de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor. 
17.4. -  Îndeplinirea contractului se suspenda în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără 
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor pana la apariţia acesteia. 
17.5. - Dacă forta majoră acţionează sau se estimeaza ca va acţiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare parte are dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna dintre părţi sa poată pretindă celeilalte daune-interese. 
17.6. – Nu se asimileaza fortei majore : 
a) greva angajatilor prestatorului ; 
b) greva angajatilor operatorilor economici care asigurau trensportul la si de la locul de 
executare a serviciului  
c) defectarea, sub orice forma, a mijloacelor de transport  la si de la locul de executare a 
serviciului( se accepta cea survenita ca urmare a uno accidente produse pe timpul deplasarii 
spre/dinspre locul de executare a servicului) ; 
d) indisponibilitatea, pe orice motive, a mai putin de 50 % din personalul care executa 
serviciul ; 
e)restructurarea sau reducerea de personal ale prestatorului. 
 
18. Soluţionarea litigiilor 
18.1 Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere care se poate ivi intre ei in legatura cu indeplinirea 
contractului. 
18.2 In cazul in care, dupa 15 zile de la inceperea tratativelor neoficiale, achizitorul si 
prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil divergentele contractuale, partile pot apela 
la instantele judecatoresti din România. 
 
19. Limba care guvernează contractul 
19.1 Limba care guvernează contractul este limba romana. 
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20. Comunicări 
20.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa 
fie transmisă în scris la adresele prevazute în contract. 
20.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în 
momentul primirii. 
20.3. (1) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre urmatoarele forme: scrisoare 
prin posta,telegrama,e-mail, sau telefax. 
        (2) In situatia in care documentele se transmit prin telegrama,e-mail, sau telefax, 
partile au obligatia de a transmite documentele respective in cel mult 24 de ore si sub forma 
de scrisoare prin posta. 
 
21. Legea aplicabilă contractului 
21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Anexele nr. 1- 5  fac parte 
integranta din prezentul contract. 
     
            

Părțile au înțeles să încheie azi 29.03.2016 prezentul contract în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
 

Achizitor,                                                 Prestator, 
 
 
             A.J.O.F.M. VASLUI               S.C. SHERIFF GUARD PROTECTION S.R.L. BUCUREȘTI 
 
 
 
 
           Silviu Cătălin CALANCIA        Costache Dumitriu 
 
 
               Director executiv                     Director general 
 
 
 
 
           Aura Geanina AGAFIŢEI 
 
                        Jurist 


