
 
 

           CONTRACT  DE PRESTARI SERVICI DE PAZA 
Nr. 711 din data de 26.11.2021 

  
 
În temeiul Legii nr. 98/19.05.2016 privind achiziţiile publice, s-a ĩncheiat prezentul contract de prestare  de 

servicii, intre: 
 
CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI -ARCUB, cu sediul in 
Bucuresti, Str. Lipscani, nr. 84-90, telefon/fax 0217953602/ 0217953604, cod fiscal 9658744, reprezentat prin dna 
director Mihaela Păun, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte 
 
si 
 
RPG SECURITY CENTER SRL, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, str. AZUGA, nr.2, sector 2, persoana 
juridica inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/3098/1997, CIF: 
RO9394294, avand ca obiect principal de activitate paza si protectia bunurilor si persoanelor, reprezentata legal 
prin dl. Stefan Crizboi, in calitate de Administrator, denumita in termenii acestui contract Prestator, pe de altă parte, 
 
 

1. Definiţii 
1.1  În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a.contract– reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; 
b.achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c.preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea 
integralăşi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
d.servicii – activităţile a căror prestare face obiectul contractului, 
e.produse – echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa la prezentul contract, pe care 
prestatorul se oblige sa le utilizeze sasu sa le puna la dispozitia Achizitorului, prin contract, 
f.forta majoră- un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 
care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice 
alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci 
enunţiativă.Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposi-
bilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. 
g. zi- zi calendaristică; an - 365 zile. 
 
 

 2.  Obiectul contractului 
2.1  Prestatorul se obligă să presteze Servicii de paza în cadrul proiectului “URBAN CHRISTMAS MARKET” 
ce va avea loc in perioada 6 - 23 Decembrie 2021, cod CPV79713000-5 Servicii de paza (Rev.2). Necesarul de 
pază va fi folosit în perioada 6 - 23 Decembrie 2021, în intervalul orar 12.00 – 21.00 astfel: 

 

DATA DE LA PANA LA NR ORE
NR

AGENTI
TOTAL

ORE
PRET/ORA Total EVENIMENT

06.dec 12:00 21:00 9 1 9 27,00 lei       243,00 lei         
07.dec 12:00 21:00 9 1 9 27,00 lei       243,00 lei         
08.dec 12:00 21:00 9 1 9 27,00 lei       243,00 lei         
09.dec 12:00 21:00 9 1 9 27,00 lei       243,00 lei         
10.dec 12:00 21:00 9 1 9 27,00 lei       243,00 lei         
11.dec 12:00 21:00 9 1 9 27,00 lei       243,00 lei         
12.dec 12:00 21:00 9 1 9 27,00 lei       243,00 lei         
13.dec 12:00 21:00 9 1 9 27,00 lei       243,00 lei         
14.dec 12:00 21:00 9 1 9 27,00 lei       243,00 lei         
15.dec 12:00 21:00 9 1 9 27,00 lei       243,00 lei         
16.dec 12:00 21:00 9 1 9 27,00 lei       243,00 lei         
17.dec 12:00 21:00 9 1 9 27,00 lei       243,00 lei         
18.dec 12:00 21:00 9 1 9 27,00 lei       243,00 lei         
19.dec 12:00 21:00 9 1 9 27,00 lei       243,00 lei         
20.dec 12:00 21:00 9 1 9 27,00 lei       243,00 lei         
21.dec 12:00 21:00 9 1 9 27,00 lei       243,00 lei         
22.dec 12:00 21:00 9 1 9 27,00 lei       243,00 lei         
23.dec 12:00 21:00 9 1 9 27,00 lei       243,00 lei         

TOTAL 162 4.374,00 lei   
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Serviciile mai sus mentionate sunt necesare pentru a preîntâmpina orice eveniment nedorit (ex. furturi, distrugeri, 
incendii, precum şi alte actiuni producatoare de pagube materiale) în cadrul evenimentului ”Urban Christmas 
Market” ce va avea loc la sediul ARCUB, în sălile de la parterul şi subsolul clădirii, adiacente pasajului Gabroveni: 
Sala Arcelor, Sala Librărie, Spaţiul Gabroveni Creativ, Sala Bolţilor şi Foaierul Gabroveni, în perioada 06 - 
23.12.2021, între orele 12.00 – 21.00. 
2.2  Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate în conformitate 
cu termenii și condițiile stabilite, în baza documentelor aferente. 
 
3.  Durata contractului 
3.1 Durata prezentului contract este până la data de 31.12.2021 (inclusiv), acesta intrând în vigoare la data de 
06.12.2021 incepand cu ora 12:00.  
 
  
4. Preţul contractului  
4.1 Preţul contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este determinat în funcție de prețul/tariful unitar și de 
cantitatea serviciilor prestate și recepționate fără obiecțiuni de către achizitor,  
4.2. Valoarea contractului este de 4.374,00 lei fără TVA, respectiv 5.205,06 lei inclusiv TVA, calculata pentru 
un număr de 162 de ore, aplicand un tarif de 27 lei, fara T.V.A/ora/agent.  
4.2.1. Prestatorul va transmite achizitorului raportul de activitate si centralizatorul cu orele efectiv prestate, pentru 

fiecare post/ obiectiv, procesul-verbal de receptie a serviciilor la incheierea prestatiei, vizate si asumate de catre 
partile contractante, precum si factura  fiscala.  

 
 

5. Modalităţi de plată 
5.1. Factura reprezinta contravaloarea serviciilor prestate in cadrul proiectului. Achizitorul are obligaţia de a efectua 
plata către prestator pana cel tarziu 31.12.2021, odata cu acceptarea facturii si a documentelor obligatorii 
justificative aferente.  
5.2 Plata serviciilor prestate se va efectua doar pe baza facturii si a documentelor insotitoare, respectiv a 
procesului-verbal de prestatie calitativ si cantitativ, raport de activitate, centralizator ore prestate efectiv si pontajul 
aferent.  
5.3 Plata se va realiza în lei, prin ordin de plată, pe baza documentelor mai sus mentionate, în contul pe care 
prestatorul se obligă să-l aiba deschis la Trezorerie si mentionat in factura.  
 
 
6. Obligaţiile prestatorului   
6.1 Prestatorul se obligă sa presteze serviciile asumate în condiţiile convenite în contract pentru posturile 
obiectivului mentionat la punctul 2.1 
6.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia cantitativă și calitativă a serviciilor de paza, în 
conformitate cu graficul de prestare convenit si prevederile caietului de sarcini. Totodată, este răspunzător  atât  
de siguranţa tuturor operaţiunilor şi a metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit în 
locația mentionata la punctul 2.1, pe toată durata prezentului contract. 
6.3  Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu poate să respecte graficul de prestare a serviciilor, 
acesta are obligaţia de a notifica în timp util achizitorul.  
6.4  Dacă se constată de organele abilitate neglijenţă în serviciu pe timpul desfăşurării activităţii de pază, prestatorul 
se obligă să despăgubească achizitorul în cuantumul valoric al pagubei suferite. 
6.5 Dacă se constată lipsa sau starea necorespunzatoare a personalului (salariatului) prestatorul de la posturile de 
pază fixate, acesta se obligă la plata de despăgubiri. 
6.6 Dacă se constată abateri de la conduita personalului propriu (stare de ebrietate, ţinută necorespunzătoare, 
limbaj injurios adus persoanelor cu care intră în contact, atitudine agresivă, nepăsare etc), prestatorul se obligă la 
plata de despăgubiri.  
6.7 Prestatorul se obligă să asigure în maxim 12 ore de la solicitarea achizitorului, acoperirea unor posturi de pază 
cu personal propriu, în limita plafonului stabilit prin contractul. 
6.8 Prestatorul se obligã sã respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal detaliate ĩn anexa nr.2 ce face parte integrantã din 
prezentul contract. 
6.9 Prestatorul se obligă ca în baza contractului încheiat cu achizitorul, să presteze serviciile specificate de achizitor 
în contract, servicii care fac obiectul contractului, conform ofertei transmise, în datele de 6.11.2021 si 7.11.2021. 
 6.10 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi  performanţele solicitate de catre achizitor sia 
sumate prin oferta tehnico-financiara.  
6.11 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, 
echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura 



în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
contract.   
6.12 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, 

mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în 
legătură cu serviciile prestate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, corespunzătoare prejudiciilor aduse 
achizitorului pe perioada derulării contractului.   

 
 
7. Obligaţiile principale ale achizitorului 
7.1  Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate cu respectarea conditiilor din prezentul contract. 
7.2 Achizitorul se obligă să plătească contravaloarea serviciilor prestate in baza contractului, în condițiile convenite 
și doar în baza documentelor obligatorii asumate de către părțile semnatare. Plata serviciilor se va face pana cel 
tarziu 31.12.2021, odata cu acceptarea facturii si a documentelor obligatorii justificative aferente, conform 
procesului-verbal de receptie servicii de paza semnat fără obiecțiuni de către achizitor.  
 
 
 8.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
8.1  În cazul în care, prestatorul nu execută, execută cu întârziere sau nu execută corespunzator obligațiile asumate 
prin prezentul contract, va datora penalități o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01  %  / zi de întârziere 
din valoarea serviciilor /obligațiilor neexecutate, până la îndeplinirea efectivă a serviciilor/obligațiilor restante, dacă 
prin prezentul contract sau prin hotărâre judecătorească nu sunt stabilite alte penalități mai mari pentru 
neexecutarea, executarea cu întârziere sau necorespunzătoare a unei obligații specifice. Penalitățile astfel 
calculate pot fi deduse de către achizitor din sumele datorate prestatorului, în temeiul prezentului contract.   
8.2  În cazul în care achizitorul nu îsi execută obligațiile de plată în termenul convenit, atunci acesta are obligaţia 
de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01 % pe zi de întârziere din valoarea facturii 
neachitată, până la îndeplinirea efectivă a obligației restante. 
 
 
9. Documentele contractului  
9.1.Documentele contractului sunt: 
- solicitare de ofertare nr. 2628 din 25.11.2021 
- oferta de pret cu nr. 2645 din /26.11.2021 
- Proces verbal de receptie a serviciilor prestate 
- Pontaj emis de Prestator 
- Factura 
- alte documente pe masura producerii lor. 
 
 
10. Începere, întârzieri, incetare 
10.1 Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data de 06.11.2021, ora 20:00.  
10.2  Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută a fi terminată 
într-o perioadă  stabilită în etapele de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se 
calculează da la data începerii prestării serviciilor. 
 
 
11. Clauze penale  
11.1. Pentru intarziere in punerea in aplicare a obligatiilor asumate, respectiv de a înlocui personalul lipsă sau 
necorespunzator, prestatorul datorează daune interese moratorii in valoare de 0, 01% pe zi din valoarea estimata 
a contractului. 
11.2. De asemenea, în cazul în care achizitorul va suporta prejudicii mai mari prin nerespectarea de către 
prestatorul a obligației de încheia și derula contractile, primul este în drept să se îndrepte împotriva celui de-al 
doilea până la repararea integrala a prejudiciului cauzat. 
 
  
12.  Conflicte de interese 
12.1 Prestatorul se obligă să nu încheie contracte cu salariați sau colaboratori ai achizitorului sau cu alte societăți 
în care oricare din aceștia sunt acționari, care au fost implicați în procesul de verificare/evaluare a 
candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului, pe parcursul unei perioade de cel 
putin 12 luni de la încetarea acestuia. Prestatorul va asigura respectarea aceleeași obligații de către societățile pe 
care le controlează, care sunt controlate de el sau cu care se află sub control comun. Nerespectarea acestor 
obligații atrage obligația prestatorului de a plăti achizitorului daune-interese în valoare de 20 % din valoarea 
contractului.  



 
 
13. Modificarea contractului și dispoziții conexe 
13.1 Orice Modificare a Contractului are efect doar dacă se realizează cu respectarea Legii, în scris și semnează 
de sau în numele ambelor Părți. Modificarea Contractului se realizeaza prin Act Adițional la Contract.  
a. În cazul Modificărilor Contractului realizate prin Act Adițional, semnarea de sau în numele Părților este obliga-
torie. 
b. Părțile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, 
fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, 
în limitele Legii și în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu preve-
derile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165). 
 
 
14. Recepţie şi verificări 
14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini, sau din oferta in cazul achizitiei directe. 
14.2 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a 
notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 
 
 
15. Rezilierea si incetarea contractului 
15.1 Rezilierea poate interveni într-unul dintre următoarele cazuri: 
a) La cererea unei părți interesate, în cazul nerespectării repetate a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, 
printr-o notificare temeinic motivate. 
15.2. Incetarea contractului intervine în următoarele cazuri: 
a) dacă obiectul contractului fie este în mod obiectiv imposibil de executat, fie a pierit în tot sau în parte, fie nu mai 
poate satisface necesitatea pentru care a fost contractat ori a fost scos din programul de achiziții și/sau s-a sistat 
finanțarea aferentă, achizitorul poate denunța unilateral contractul printr-o notificare, iar contractul va înceta la data 
comunicării notificării către prestator; 
b) în temeiul acordului scris al ambelor părți; 
c) în cazurile de forță majoră, conform art. 16.5 al prezentului contract; 
e) în cazul în care prestatorul își pierde sau nu reînnoiește licența/autorizația de funcționare, nu reușește sau nu 
mai dorește să-și îndeplinească obligațiile contractuale asumate. In acest caz, va fi obligat la notificarea achi-
zitorului cu cel putin 6 luni înainte de termenul de încetare a contractului și eventual plata daunelor pentru prejudiciul 
creat prin neutilizarea serviciilor, conform art.10 al prezentului contract. 
15.3. In cazurile prevăzute la pct. 15.1 lit.a) si c) rezilierea intervine de drept în condițiile unei simple notificări a 
Achizitorului, comunicată în scris, de la data comunicării notificării de către achizitor. 
15.4. In cazul de încetare prevăzut la pct. 15.2. lit. „a”, achizitorul nu datorează daune interese și nici un alt fel de 
obligație către prestator, având doar obligația să motiveze notificarea comunicată în acest sens. In cazurile 
prevăzute la pct. 15.2. părțile își datorează doar obligațiile devenite scadente până la data încetării contractului, 
data acordului de încetare sau data denunțării unilaterale a contractului în condițiile art. 15.2 lit.a. 
15.5. - Fără a aduce atingere dispoziţiilor privind încetarea contractelor sau dreptului achizitorului de a solicita 
constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, conform prevederilor legale aplicabile, achizitorul 
are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre 
următoarele situaţii:   
   a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea 
sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;   
   b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor 
ce rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene; 
15.6 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa 
sau ca urmare a unui prejudiciu adus unui salariat sau altei persoane angajate de prestator, cu excepţia unui 
accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
 
 
16. Forţa majoră 
16.1 Forţa majora este constatată de o autoritate competentă, care va emite un document in acest sens. 
16.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toată perioada în care aceasta acţionează. 
16.3  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile 
ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
16.4  Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 



16.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 1 luna, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi denunțarea unilaterală a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să 
poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
 
17. Soluţionarea litigiilor 
17.1  Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 
neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
17.2  Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod 
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 
judecatoreşti competente din Municipiul București. 
 
 
18. Dispozitii finale 
18.1.Prezentul contract poate fi modificat doar prin acorul scris al partilor, printr-un act aditional. 
18.2 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.  
Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în  
momentul primirii. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
Prezentul contract va fi interpretat conform legislatiei in vigoare. 
Părţile au înţeles să încheie azi  26.11.2021 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.   
 
   ACHIZITOR,                                   PRESTATOR,                                                                                    
CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE                                              RPG SECURITY CENTER SRL 
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI – ARCUB          
                         
Director,                                              Administrator,   
Mihaela Păun                                         Stefan Crizboi 
                        
 
 
                          
Director adjunct,  
Alina Teodorescu    
 
 
                                 
C.F.P, 
Ec. Dumitru Bălăşoiu  
 
 
 
 
Avizat juridic, 
Elena Iacob  
 
 
 
Coordonator Proiect, 
Angela Petcu 
 
 
 
Avizat Serviciul Achizitii Publice,  
Livia-Diana Burea 
 
 
 
 
Întocmit, 
Marinel Grigore 
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