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CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII 

Mihai Viteazul, nr. 12-14 
 Alba Iulia, 510010 
Cod fiscal: 4331457 

Tel. 0258813300; Fax 0258811853 
e-mail: contact@mnuai.ro  

www.mnuai.ro  
nr înreg. prestator ______________________                     nr. înreg. achizitor ______________________ 
 

CONTRACT DE SERVICII    
MODEL                                              

1. Părțile Contractante 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și al Raportului achiziției publice nr. ______ din 
______________________, s-a încheiat prezentul contract de achiziție publică de servicii, între 
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12-14, jud. Aba, 
telefon: 0258/813300 fax 0258/811853, cod fiscal 4331457, având contul 
_____________________________________________________________________________________ 
deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, reprezentată prin Director General – Rustoiu Gabriel Tiberiu, 
în calitate de achizitor, numită în continuare achizitor, pe de o parte 
şi   
___________, cu sediul în ___________________, str. ______, nr. ______, județul. _______, cod poștal 
___________, tel./fax : ____________, e-mail: ______, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul 
__________, cod unic de înregistrare ____________ din data de _______, având contul ___________ 
deschis la ____________________, reprezentată prin _____________, în calitate de Administrator, 
denumită în continuare prestator.  
2. Termeni și definiții  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:  
a) contract – prezentul contract și toate anexele sale 
b) achizitor și prestator - părțile contractante așa cum acestea sunt numite în contract;  
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, acceptate ca fiind corespunzătoare 
de către achizitor;  
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului, organizare, asistență tehnică de specialitate 
acordată pe toată durata de derulare a acestuia şi orice alte asemenea obligaţii care revin prestatorului prin 
contract;  
e) produse - echipamente şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract pe care 
prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului și cerințelor din 
caietul de sarcini;  
f) destinaţie – locaţia/locațiile unde prestatorul are obligaţia de a presta serviciile;  
g) standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea stabilite conform cerinţelor tehnice şi 
reglementările legale în vigoare;  
h). forţa majoră - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care împiedică în 
tot sau în parte executarea obligațiilor contractuale ce le revin părților, potrivit prezentului contract și este 
constatat de o autoritate competentă; 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;  
i) penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părţile 
contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a 
obligaţiilor din contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese);  
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j. zi - zi calendaristică, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; an - 365 de zile. 
3. Interpretare 
3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include 
forma de plural și 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 presteze servicii de monitorizare prin dispecerat, 24/24, a sistemelor de alarmă 
antiefracție și servicii de intervenție operativă rapidă cu echipaje mobile, în conformitate cu prevederile 
legale și contractuale, la obiectivele Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, situate în Alba Iulia, str. Unirii, 
nr. 3 și str. Mihai Viteazul, nr. 12-14. 
4.2. Serviciile de monitorizare a sistemelor de alarmă antiefracție prin dispecerat și intervenție operativă 
rapidă cu echipaje mobile care fac obiectul prezentului contract se vor desfășura în conformitate cu 
prevederile Legii  nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr.301/2012 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare 
4.3. Prestatorul dispune pentru derularea acestui contract de mijloacele și echipamentele necesare și de 
personal calificat, disponibil 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, inclusiv zilele de sărbătoare.  
4.4. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  
5. Preţul contractului 
5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de _______ 
lei, fără TVA, la care se adaugă suma de _______ lei, reprezentând contravaloarea TVA, prețul total fiind în 
valoare de _______ cu TVA inclus. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează. 
5.2 Valoarea maximă totală, în cazul prelungirii conform art. 14, este de  ________ lei, fără TVA, la care se 
adaugă suma de _________ lei, reprezentând contravaloarea TVA, in functie de existenta fondurior 
bugetare. 
5.3. Tariful stabilit, conform propunerii financiare, pentru serviciile care fac obiectul prezentului contract 
este de ______ lei/lună, fără TVA.  
5.4. Pentru prestarea serviciilor de către Prestator, Achizitorul va efectua plata contravalorii acestora în 
termen de maxim 30 zile de la data primirii/înregistrării facturii la sediul Achizitorului. 
5.5. Factura se va emite pentru serviciile prestate efectiv în cursul lunii anterioare. Înainte de emiterea 
facturii se va întocmi un raport de activitate pentru fiecare lună pentru care se efectuează plata, avizat de 
conducerea Prestatorului și care va fi prezentat Achizitorului. Un exemplar din Raportul de activitate 
confirmat de Achizitor se va anexa la factură. 
5.6. Factura lunară se va emite, și înregistra la sediul achizitorului, până la data de 10 a lunii următoare 
perioadei facturate sau, daca data de 10 a lunii următoare perioadei facturate este o zi nelucrătoare, până în 
ultima zi lucrătoare înaintea datei de 10. 
6. Durata contractului 
6.1. Durata prezentului contract este de 8 luni, începând de la data de 01.05.2021, ora 00:00. Prezentul 
contract încetează să producă efecte la data de 31.12.2021, orele 24:00.” 
7. Executarea contractului  
Executarea contractului începe după semnarea contractului de ambele părți și predarea amplasamentului, la 
termenul stabilit prin contract. 
8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt: 
- propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
- caietul de sarcini; 
- planul de pază; 
- analiza de risc; 
- proces verbal de predare primire amplasament; 
- documente care reglementează prestarea şi plata;  
- acte adiționale daca e cazul; 
- alte anexe la contract; 
8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează 
prevederile caietului de sarcini și ale contractului. 
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9. Obligaţiile prestatorului 
9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele în vigoare prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contract. 
9.2. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în perioada convenită și în conformitate cu propunerea 
tehnică/caietul de sarcini, cu planul de pază, în vederea contracarării faptelor și evenimentelor de natură să 
afecteze desfășurarea normală a activităților achizitorului precum și prevenirea sustragerii de bunuri 
materiale din incinta și perimetrul obiectivelor monitorizate. 
9.3. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 
echipamentele şi orice alte asemenea, cerute de și pentru contract. Prestatorul garantează că are capacitatea 
de a încheia prezentul contract și a că a obținut toate licențele, avizele, autorizările în vederea îndeplinirii 
obligațiilor sale în deplină legalitate  
9.4. Prestatorul se obligă să realizeze executarea contratului cu personal specializat, dotat cu mijloace de 
intervenție/apărare a obiectivelor, echipat în ținuta aprobată conform prevederilor legale.   
9.5. Prestatorul se obligă să ia toate măsurile legale pentru prevenirea, depistarea, împiedicarea și limitarea 
pagubelor produse achizitorului ca urmare a unor fapte care constituie infracțiuni și/sau contravenții, iar în 
caz de incendiu, să anunțe imediat pompierii și după caz organele de poliție, achizitorul și să ia primele 
măsuri de localizare și stingere a acestuia cu mijloace din dotarea obiectivului. 
9.6. Prestatorul va garanta păstrarea secretului profesional cu privire la datele legate de activitatea 
achizitorului și a obiectivelor în sine. Se obligă să păstreze confidențialitatea asupra datelor și informațiilor 
achizitorului și să dispună măsurile care se impun împotriva divulgării sau utilizării acestora în alte scopuri 
pe timpul sau după încetarea acestui contract, pe o durata de 3 ani; 
9.7. Prestatorul are obligația de a presta serviciile de monitorizare a sistemelor de alarmă antiefracție prin 
dispecerat și intervenție operativă rapidă cu echipaje mobile, în concordanță cu obligațiile asumate, cu planul 
de pază şi protecție şi în limitele stabilite prin contract, asumându-și răspunderea în cazurile de nerespectare 
a planului de pază și a caietului de sarcini. In acest scop Prestatorului îi revin următoarele sarcini: 
a) realizează conexiunile sistemului de alarmare aflat în obiective cu un dispecerat de monitorizare care 
asigura recepționarea semnalelor furnizate de centrala de alarmă a sistemului local și interogarea stării 
sistemului local; 
b) conectează sistemul de detecție și avertizare la efracție la sistemul digital de monitorizare a sistemelor de 
alarmă (dispecerat); 
c) asigură verificarea periodică a conexiunii cu obiectivele monitorizate; 
d) monitorizează în permanență, prin dispecerat, sistemul de detecție și avertizare la efracție și intervine cu 
echipaje specializate, dotate corespunzător, în caz de alarmă de panică, detecție, corespunzător fiecărei 
locații. Personalul dispeceratului și personalul de intervenție, va fi încadrat/format din personal calificat și 
atestat potrivit prevederilor legale în materie. Prestatorul va asigura pregătirea de specialitate a personalului 
implicat în serviciile prestate, conform legislației în vigoare; 
e) asigură preluarea cu operativitate a semnalelor recepționate de către operatorii dispeceratului și verificarea 
veridicității alarmei prin intervenția operativă la fața locului cu un echipaj mobil, în cazul în care sistemul de 
alarmă monitorizat indică efracție, panică, jaf sau orice alt eveniment, în scopul prevenirii, descurajării și 
combaterii faptelor ilicite la obiectivele Muzeului Național al Unirii Alba Iulia; 
f) asigură că timpul de deplasare la obiectivul asigurat să fie cel mai scurt posibil, ținând cont de condițiile 
concrete de circulație și meteorologice; În acest sens, timpul de intervenție nu poate depăși: 
-pe timp de zi ( 07:00- 21:00)=  5 minute. 
-pe timp de noapte (21:01- 06:59) = 4  minute. 
g) imobilizează și predă organelor de politie făptuitorii surprinși în flagrant la obiectivele monitorizate și 
asigură conservarea probelor care atestă evenimentul;  
h) să nu părăsească locul evenimentului până la soluționarea acestuia și să informeze urgent 
Achizitorul despre eveniment și modul de soluționare; 
i) comunică telefonic, după fiecare acțiune a echipajelor de intervenție, persoanei responsabile cu urmărirea 
îndeplinirii contractului, desemnată de către achizitor, datele și informațiile despre evenimentul petrecut; 
j) controlează intervențiile prin întocmirea unor fișe, numite FIȘA EVENIMENTULUI, vizate de Achizitor 
pe care sa le pună la dispoziția acestuia lunar, atașate la factura fiscală emisă pentru plata serviciilor. 
k) prestatorul are obligația ca pentru fiecare obiectiv, de 2 ori pe lună, să efectueze o alarmă de testare a 
intervenției echipei mobile, respectiv de verificare a termenelor de intervenție; 
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l) prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, de siguranța tuturor operațiunilor și 
metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului; 
m) prestatorul răspunde pentru faptele angajaților săi dacă aceștia au produs achizitorului o pagubă, direct 
sau indirect, prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu; 
n) cercetează sub supravegherea persoanei desemnate de către Achizitor evenimentele sau incidentele de 
orice natură care au avut loc pe proprietatea sau în legătura cu patrimoniul Achizitorului, rezultate din 
derularea contractului ; 
o) poate propune, în funcție de expertiza sa, completarea planului de pază al obiectivelor; să propună 
conducerii Achizitorului măsuri pentru perfecționarea serviciului de pază și protecție; Să facă recomandări 
achizitorului, în legătură cu întărirea sistemului de pază cu amenajări tehnice de alarmare și alte măsuri 
specifice în raport de situația concretă din obiectiv; Pentru eficiența serviciilor se obligă să informeze în 
permanență achizitorul asupra modului în care se desfășoară activitatea de monitorizare și intervenție 
operativă rapidă, întocmind lunar un raport de activitate. 
p) furnizează către autoritățile competente informații legate de incidente apărute în timpul activității de 
monitorizare și intervenție operativă rapidă; 
r) obține toate autorizațiile, avizele precum si orice alte documente necesare desfășurării activității de 
monitorizare și intervenție și îndeplinește orice altă obligație stabilită de lege în sarcina sa; 
s) Se obligă să răspundă și să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziționate  

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel 
de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
9.8. Pentru îndeplinirea întocmai și la timp a obligațiilor asumate mai sus, Prestatorul va trebui să posede: 
- autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor ; 
- mijloace și instalații radio și telefonice; 
- dispecerat și echipa de intervenție rapidă capabile să răspundă cerințelor achizitorului 24 ore/zi, 7 zile pe 
săptămână; 
- orice alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea Prestatorului, necesare pentru executarea 
corespunzătoare sau întocmai a obligațiilor asumate prin acest contract; 
9.9. Prestatorul prin efectul contractului, se face răspunzător material de toate prejudiciile produse în 
patrimoniul achizitorului ca urmare a neîndeplinirii, îndeplinirii parțiale sau necorespunzătoare a obligațiilor 
stabilite în sarcina sa, prejudicii constatate prin existența procesului verbal de cercetare a organelor de Poliție 
și/sau Pompieri și/sau hotărâre judecătorească. 
10. Obligaţiile achizitorului 
10.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate conform prevederilor prezentului contract; 
10.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de maxim 30 zile de la înregistrarea 
facturii la sediul achizitorului, pe baza procesului verbal de recepție, și a raportului de activitate aferent lunii 
respective; 
10.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor în 1 zi; 
10.4. Achizitorul se obligă să asigure condițiile necesare activității de monitorizare și intervenție operativă 
rapidă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor, republicată prevederile HG nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare și să pună la dispoziția prestatorului 
orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care autoritatea 
contractantă le consideră necesare îndeplinirii contratului; 
10.5. Să pună la dispoziția Prestatorului, la cererea acestuia, toate datele necesare pentru îndeplinirea în bune 
condiții a obligațiilor ce îi revin. Astfel, Achizitorul la cerere, se obligă să comunice Prestatorului, înainte de 
intrarea in vigoare a contractului, toate informațiile necesare desfășurării activității de monitorizare și 
intervenție, după cum urmează: schița obiectivelor ce urmează a fi monitorizate, cu indicarea căilor de acces; 
adresa și planul de amplasament în zonă al obiectivului; numele și numărul de telefon ale persoanelor ce 
urmează a utiliza echipamentele ce pot fi contactate în cazul producerii de evenimente, precum și ordinea de 
contactat și orice alte modificări privind persoanele de contact și datele acestora; locurile periculoase și cu 
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risc ridicat; căi de acces rapid; chei pentru deblocarea căilor de acces pana la obiectiv (dacă este cazul); paza 
proprie înarmată, etc.); Semnarea contractului de către Prestator asumă că acesta a primit aceste informații; 
10.6. În situațiile specifice ale locației Achizitorului, care necesită intervenția agenților de intervenție în 
obiectiv, acesta își exprima prin prezentul contract acordul, ca agenții de intervenție să aibă acces complet și 
nemijlocit pentru a inspecta și constata starea obiectivului;  
10.7. Să nu pătrundă în obiectiv, în situația în care acesta prezintă urme de fraudă și/sau daune, până la 
sosirea autorităților competente, evitând astfel compromiterea câmpului infracțional; 
10.8. Să exploateze, sistemul de avertizare instalat, la parametrii tehnici indicați de producător și de 
instalator, intervenția în sistem se va face doar de către tehnicienii Prestatorului sau a societății cu care este 
încheiat un contract de instalare sau mentenanță, situație în care răspunderea privind funcționarea sistemului 
și comunicația cu dispeceratul revine acestora;  
10.9. Permite personalului Prestatorului, odată cu montarea echipamentului tehnic, aplicarea afișelor 
autocolante de avertizare, cu mesajul „Obiectiv protejat”;  
10.10. Să comunice, în timp util, prestatorului orice modificare adusă structurii obiectivelor arătate în 
prezentul contract și/sau amenajărilor interioare aflate în incinta acestora;  
10.11. Achizitorul se obligă să respecte cadrul legal și termenii solicitați referitori la condițiile concrete de 
desfășurare a activității și sa nu solicite personalului prestatorului alte servicii sau alt mod de executare, față 
de cele prevăzute prin contract și în planurile de pază 
10.12. Să comunice prestatorului orice nereguli constatate, referitoare la modul de derulare a prezentului 
contract sau în legătură cu deficiențele manifestate în exercitarea atribuțiilor profesionale și comportamentul 
agenților de intervenție.  
10.13. Să mențină permanent legătura cu prestatorul prin persoane anume desemnate și să coopereze cu 
acesta în vederea îmbunătățirii măsurilor de monitorizare. 
10.14. Achizitorul se obligă să respecte confidențialitatea datelor și informațiilor de care a luat cunoștință cu 
ocazia îndeplinirii contractului.  
11. Datele cu caracter personal 
11.1. Părțile au convenit faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal identificate la art. 11.3 este 
necesară în vederea executării Contractului a îndeplinirii obligațiilor legale, precum și în scopul intereselor 
legitime urmărite de fiecare parte contractantă în desfășurarea propriei activități.  
11.2. Părțile garantează că datele cu caracter personal nu vor fi procesate în alte scopuri decât cele precizate 
la art. 11.1. 
11.3. Părțile garantează că tipurile de date cu caracter personal care vor face obiectul prelucrării sunt 
obținute direct de la persoanele vizate și constau în : nume, prenume, funcția, precum și orice alte date 
rezultate conform art. 11.1. 
11.4. Datele cu caracter personal vor fi stocate conform dispozițiilor din nomenclatorul arhivistic al fiecărei 
părți, constituit conform Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare, 
dacă prin alte acte normative nu este stabilit un termen. 
11.5. Părțile garantează că personalul său, implicat în executarea Contractului a fost informat cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și la drepturile sale conform prevederilor Regulamentului. 
11.6. Părțile se vor asigura că angajații lor care prelucrează datele și-au asumat păstrarea confidențialității în 
baza unui acord scris. 
11.7. Părțile se vor informa reciproc în legătură cu orice incident de încălcare a securității datelor protejate 
într-un interval rezonabil, dar nu mai târziu de 24 de ore. Informarea va cuprinde și detalii despre incident, 
consecințe, precum și măsurile luate pentru gestionarea riscurilor. 
11.8. Părțile răspund pentru implementarea măsurilor adecvate pentru asigurarea securității datelor cu 
caracter personal prelucrate. 
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1. – (1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totală sau parțială, precum și pentru executarea 
necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații asumate și/sau care îi revin, partea în culpă răspunde față 
de cealaltă parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului contract. Debitorul este prezumat în 
culpă prin simplul fapt al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligației sale, dacă nu probează 
existența unei cauze care să îl exonereze de răspunderea juridică, potrivit legii. 
(2) Se consideră neexecutare totală a contractului situația în care una dintre părți nu își îndeplinește niciuna 
dintre obligațiile asumate și/sau care îi revin. Toate celelalte situații de neîndeplinire a uneia sau mai multora 
dintre obligațiile asumate și/sau care îi revin reprezintă neexecutarea parțială a contractului.  
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12.2. (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul serviciilor, o penalitate calculata 
conform prevederilor Legii nr. 72/2013. Astfel achizitorul are dreptul de a calcula aplicand la valoarea 
prestatiei neefectuate, un procent egal cu dobanda legala penalizatoare stabilita la niveul ratei dobanzii de 
referinta plus 8 puncte procentuale, pe fiecare zi de intarziere, de la data constatării neîndeplinirii obligațiilor 
contractuale și până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor de către partea în culpă, respectiv  0,02%  pe zi din 
valoarea corespunzătoare serviciului neexecutat. 
(2) Dacă prestatorul începe să își îndeplinească, sau după caz reia îndeplinirea obligațiilor asumate și/sau 
care îi revin potrivit legii, acesta rămâne în continuare obligat la plata penalităților aferente perioadei de 
întârziere în prestarea serviciului, întrucât calculul penalităților de întârziere nu absolvă prestatorul de 
executarea acestor obligații, potrivit contractului. 
(3) Achizitorul are dreptul, ca după împlinirea unui termen de 5 de zile de întârziere, de a opta între a cere 
executarea întocmai a obligațiilor asumate de către prestator, la care se adaugă penalitățile calculate potrivit 
alineatului (1), sau de a cere rezilierea contractului în concordanță cu prevederile referitoare la rezilierea și 
încetarea contractului.   
12.3. - (1) În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termen de 30 de zile de la 
expirarea perioadei convenite la art.10.2, atunci acesta datorează prestatorului cu titlu de dobândă 
penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere după data scadenței, o sumă în cuantum de 0,02% pe zi de 
întârziere din valoarea facturii neonorată în termen, calculată până la achitare, conform Legii nr. 72/2013. 
(2) Prestatorul are dreptul, ca după împlinirea unui termen de 30 de zile de întârziere, de a opta între a cere 
executarea întocmai a obligațiilor asumate de către achizitor, la care se adaugă dobânzile penalizatoare 
calculate potrivit aliniatului (1) sau de a cere rezilierea contractului în concordanță cu prevederile referitoare 
la rezilierea și încetarea contractului. 
12.4. Prestatorul va răspunde pentru daunele cauzate ca urmare a neîndeplinirii ori îndeplinirii defectuoase a 
atribuțiilor de pază ce vor fi stabilite în urma cercetărilor efectuate de organele de Politie, în cazul sesizării 
acestora și al celor de factură administrativă la care vor participa ambele părți contractante. Răspunderea 
contractuală a Prestatorului nu poate fi angajată în caz de forță majoră. 
13. Recepţie şi verificări 
13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea;  
13.2. Prestatorul va transmite situația serviciilor prestate, potrivit prevederilor art. 9 din contract, la care va 
anexa documentele justificative privind efectuarea serviciilor respective, pentru fiecare lună.  
13.3. Achizitorul verifică și aprobă situația serviciilor prestate în vederea stabilirii conformității acestora cu 
prevederile prezentului contract, informând prestatorul în acest sens. Operaţiunile recepţiei implică 
constatarea eventualelor deficienţe. 
13.4. Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de  maxim 5 zile de la data 
luării la cunoştinţă. 
13.5. Prestatorul va emite factura numai după acceptarea documentelor de decontare a serviciilor prestate de 
către reprezentanții achizitorului. 
14. Amendamente  
14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractuale prin act adițional, doar în măsura în care acestea au fost prevăzute în documentația de 
atribuire/invitația de participare, în conformitate cu prevederile art. 221 și ale art. 222 din Legea nr. 98/2016, 
raportat la prevederile art. 28, art. 164 și art. 165 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 
aprobate prin HG nr. 395/2016. 
14.2. În situația excepțională, în care, din motive obiective (contestații, lipsă ofertanți, etc.) nu se poate 
finaliza procedura de achiziție aferentă serviciilor de pază și protecție pentru anul 2021, anterior datei de 
31.12.2020, clauza care se poate modifica este cea referitoare la durata contractului 6.1 „Durata prezentului 
contract este de 8 luni, începând de la data de 01.05.2021, ora 00:00. Prezentul contract încetează să producă 
efecte la data de 31.12.2021, orele 24:00”. În condițiile mai sus menționate, se poate prelungi durata 
contractului, prin act aditional, cu conditia mentinerii aceluiasi tarif lunar din prezentul contract. 
15. Cesiunea și subcontractare 
15.1. Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără sa 
obțină, in prealabil, acordul scris al achizitorului.  
15.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind obligații asumate prin contract.  
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15.3. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanţii 
desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
15.4. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor desemnați, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate 
cu aceştia se constituie în anexe la prezentul contract. 
15.5. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul, cât 
și pentru modul în care subcontractanții îşi îndeplinesc obligațiile. 
(2) Sucontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator, de modul în care își îndeplinește partea sa 
din contract. 
(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terțe părți partea de contract încredințată lui de 
către prestator. 
(4) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc 
partea lor din contract și poate schimba oricare subcontractant dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 
15.6. (1) Subcontractanții au dreptul de a-și exprima, la momentul încheierii contractului de achiziţie publică 
sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi 
direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către 
subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate 
cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi 
subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor 
asumate de subcontractant. 
(2) În condițiile în care subcontractantul/subcontractanții îşi exprimă opţiunea de a fi plătit/plătiți direct, 
autoritatea contractantă stabilește, în funcție de momentul încheierii contractului de achiziție publică sau de 
momentul introducerii acestora în cadrul contractului de achiziţie publică, clauzele contractuale obligatorii 
ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile 
din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alineatului precedent. 
15.7. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării prezentului contract, cu 
condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului, în condițiile art. 
221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul 
contractului şi va fi notificată și supusă aprobării prealabile a achizitorului, în condițiile prevederilor art. 219 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
15.8. Prestatorul va răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi și ale experților, agenților, 
salariaților acestora, ca și cum ar fi actele sau faptele prestatorului, ale experților, agenților sau salariaților 
acestuia. Aprobarea de către achizitor a subcontractării oricărei părți a contractului de lucrări sau a angajării 
de către prestator a unor subcontractanți pentru desfășurarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract 
nu va elibera prestatorul de niciuna dintre obligațiile sale asumate prin prezentul contract.  
15.9. Orice schimbare a subcontractantului, fără aprobarea prealabilă și exprimată în scris a achizitorului, sau 
orice încredințare a executării serviciilor de către subcontractant unei terțe părți va fi considerată o încălcare 
a prezentului contract de servicii. 
16. Încetarea și rezilierea contractului 
16.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără punere în întârziere, fără a mai fi necesară intervenția 
unui instanțe judecătorești, în următoarele condiții: 
- prin executare, la expirarea termenului prevăzut în contract; 
- prin denunțarea unilaterală, în situația în care contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, într-
una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din 
Legea nr.98/2016; 
- în situația în care se constată că activitatea prestatorului aduce atingere securității obiectivelor, care fac 
obiectul serviciilor de pază și protecție prevăzute în caietul de sarcini, contractul se reziliază de drept, fără ca 
acesta să emită pretenții de vreun fel 
- din orice alte cauze prevăzute în mod expres de lege 
16.2 (1) Oricare dintre părțile contractante are dreptul de a proceda unilateral la desființarea pentru viitor a 
contractului, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 12.2 (3), 12.3 (2) și 18 din prezentul contract. 
(2) Partea care solicită rezilierea are dreptul de a cere celeilalte părți, cu titlu de daune moratorii și/sau 
compensatorii, după caz, sume calculate potrivit prevederilor stabilite la punctul 12.2 (1) și 12.3 (1) din 
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contract, printr-o cerere scrisă adresată părții aflate în culpă, fără vreo altă formalitate prealabilă. Cererea se 
formulează în temeiul principiului soluționării amiabile a divergențelor cuprinse în clauzele prevăzute la 
punctul 1934.2 (solutionarea amiabila )din contract. 
16.3. (1) Cererea de reziliere se poate formula numai într-unul dintre următoarele cazuri: 
 a) cealaltă parte nu își execută una sau mai multe dintre obligațiile pe care și le-a asumat prin contract; 
 b) cealaltă parte cedează, parțial sau integral, drepturile și/sau obligațiile generate de prezentul contract 
către un terț, fără acordul prealabil și scris al celeilalte părți; 
 c) obiectul contractat 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, sau s-a sistat finanțarea aferentă, fie îndeplinirea 
contractului este contrară interesului public sau contravine legislației aplicabile; 
 d) în temeiul acordului scris al ambelor părți, începând cu data acordului; 
 e) în cazurile de forță majoră prevăzute în contract; 
 f) în caz de faliment, cu condiţia ca rezilierea să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru parte. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 g) alte cazuri autorizate de lege, în condițiile și la termenele stabilite de aceasta. 
(2) În cazurile prevăzute la lit. a) și b) ale alin. (1) dreptul de a cere rezilierea contractului devine operant 
doar dacă partea în culpă nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, la expirarea termenului prevăzut la 
punctele 12.2 (3) și 12.3 (2) din contract. În aceste cazuri rezilierea intervine, după caz, cu plata de daune-
interese compensatorii/moratorii, în limita prejudiciului produs. 
(3) În cazurile prevăzute la lit. c) - f) ale alin. (1) rezilierea intervine la cerere oricărei părți, fără a-și datora 
daune-interese. 
(4) În situațiile în care rezilierea nu poate interveni convențional, partea interesată se va putea adresa 
instanței judecătorești competente, în vederea rezilierii judiciare a contractului.  
16.4 (1) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului cu cel puțin 5 de zile înainte de momentul la care achizitorul dorește să înceteze contractul, fără 
nicio compensație, fără nicio formalitate și fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară, în situația în 
care deși prestatorul a fost notificat cu privire la executarea defectuoasă/neexecutarea unei obligații care îi 
revin, acesta nu remediază situația. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data la care are loc încetarea efectivă a 
contractului, ca urmare a denunțării unilaterale a acestuia de către achizitor. 
16.5. Retragerea avizelor de securitate sau anularea licenței de funcționare pe durata derulării contractului 
impune rezilierea de drept a contractului fără altă formalitate prealabilă. 
17. Ajustarea prețului contractului 
17.1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract. 
17.2. Ajustarea prețului contractului se va putea face numai în funcție de: 
a) modificări legislative; 
b) emiterea unor acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite 
taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat prețul contractului. 
În orice situație, prețul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor 
pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. Ajustarea prețului se va face prin act adițional senat de 
ambele părți.  
18. Forţa majoră 
18.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada în care aceasta acționează. 
18.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
18.4. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, 
producerea acesteia și să ia măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor. 
18.5. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în 
maxim 15 zile de la încetare. 
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18.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 1 lună, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetare de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 
părți să poată pretinde celeilalte daune interese. 
19. Soluţionarea litigiilor 
19.1. Orice litigiu care decurge din executarea prezentului contract va fi soluționat de instanța de judecată 
competentă. 
19.2. Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului. 
19.3. Dacă, după 5 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să 
rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, de către 
instanţele judecătoreşti competente. 
19.4. Prezentul contract este act administrativ în sensul art.2 alin.(1) lit. c din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 fiindu-i aplicabile prevederile acestei legi privitoare la procedura prealabilă și 
sesizarea instanței de contencios administrativ în cazul nesoluționării favorabile pe cale amiabilă a 
divergențelor ivite în cursul aplicării și executării contractului. 
20. Limba care guvernează contractul 
Limba care guvernează contractul este limba romana. 
21. Comunicări 
21.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 
în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii. 
21.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
22. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 
Părţile au înţeles să încheie azi _________________________________, la sediul achizitorului, prezentul 
contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.     
ACHIZITOR                                                                                                                         PRESTATOR, 
MUZEUL NAȚIONAL AL UNIIRI ALBA IULIA                                     ________________  
Director General                                                                                                                        Administrator  
Gabriel Tiberiu RUSTOIU                                                                                               ________________  

 
 

 
Contabil Șef 
Alina POHONȚU 
 
 
 
Avizat, Consilier Juridic 
Ioan Radu Paul PLEȘA 
 
 
Responsabil achiziție – Inspector de Specialitate 
Mioara BONTĂ 
 
 
 
inițiator achiziție  
Smaranda CUTEAN 


