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CAIET DE SARCINI 
pentru achizitia publica  

de servicii de paza, protectie si interventie rapida 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COD CPV : 79713000-5 
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         1.  Obiectivul procedurii de achiziţie 
 
         Obiectul principal il constituie achizitionarea serviciului de paza, protectie si monitorizare, 
precum si asigurarea interventiei rapide in cazul unui incident/situatii deosebite, cod CPV 
79713000-5, pentru obiectivele (imobilele)  Serviciului Public Finante Locale Ploiesti  din 
urmatoarele locatii: 
          1.  B-dul Independentei, nr. 16, Ploiesti, Prahova; 
          2.  Strada Basarabi, nr. 5, Ploiesti, Prahova; 
          3.  Strada Soseaua Vestului nr.19, Ploiesti, Prahova. 
           Cerintele din caietul de sarcini reprezinta conditiile obligatorii pe baza carora operatorii 
economici specializati prezinta ofertele tehnico economice ce vor conduce la atribuirea 
contractului de prestari “servicii de paza, protectie si interventie rapida”  conform prevederilor 
Legii nr. 333/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 301/2012 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de alicare a Legii nr. 333/2003 cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
           Criteriul de achizitie este „preţul cel mai scăzut”. 
           Contractul se incadreaza in servicii incluse in ANEXA 2, Legea 98/2016. 
           Prestatorul este obligat sa răspunda de eventualele pagube produse din vina salariaţilor 
săi, dovedite de organele abilitate de lege, printr-o Poliţa de Asigurare de Răspundere Civila 
valabila, încheiată la o societate de asigurare, pana la concurenta sumei de 200.000,00 lei 
constatarea pagubei se face în prezenţa ambelor părţi, iar activitatea se va finaliza cu semnarea 
unui proces verbal; obligaţia de reînnoire a poliţei este în sarcina prestatorului de servicii. 
 
 
2.  Scopul achizitiei si durata contractului 
 
     Scopul achizitiei acestor servicii este de a asigura paza, protectia, control acces, monitorizare 
in sistem video ( in locatiile in care exista echipamente de supraveghere in functiune), ordinea si 
linistea in incinta acestor obiective si siguranta personalului angajat, precum si interventia rapida 
in cazul unui eveniment/incident. 
          Interventia rapida va fi asigurata pentru urmatoarele locatii: 
                  1.  B-dul Independentei, nr. 16, Ploiesti, Prahova; 
                  2.  Strada Basarabi, nr. 5, Ploiesti, Prahova; 
                  3.  Strada Soseaua Vestului, nr.19,Ploiesti, Prahova; 
                  4.  Ghiseul incasari-plati din Piața Eroilor 1A (sediul Primariei municipiului Ploiesti); 
                  5.  Ghiseul incasari-plati din cadrul Tribunalului Prahova, str. Valeni, nr.44, Ploiesti; 
                  6.  Compartimentul stabilire impozite si taxe situat in str. Strandului nr. 19, Ploiesti. 
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              Daca situatia o impune ( de ex: schimbarea programului de paza, introducerea unui nou 
obiectiv de paza, etc.)  achizitorul poate solicita suplimentarea numarului orelor de paza; tariful 
ofertat ramane neschimbat. 

 
           Contractul se va incheia pe o perioada de 12 luni si intra in vigoare incepand  cu data de 3 
ianuarie 2021. 
 
 
 
3.   Descrierea serviciilor 
 

• Asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, a bunurilor si valorilor depozitate in 
incinta acestora, conform programului stabilit pentru fiecare obiectiv in parte; 
interventia rapida in cazul desfasurarii unui incident/situatii deosebite, pentru 
locatiile anterior enumerate. 

• Asigurarea ordinii si linistii in incinta obiectivelor incredintate; 
• Asigurarea integritatii personalului angajat al achizitorului ce isi desfasoara 

activitatea la fiecare obiectiv in parte; 
• Controlul accesului in fiecare obiectiv, dupa terminarea orelor de program, in 

conformitate cu procedurile si reglemetarile stabilite de catre Serviciul Public 
Finante Locale Ploiesti; 

• Monitorizarea permanenta in sistem video a locatiilor (obiectivelor) in care exista 
echipamente de supraveghere in functiune; 

• Organizarea, planificarea, conducerea, controlul si garantarea activitatii de paza 
de catre personalul propriu; 

• Colaborarea cu reprezentantul Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, 
responsabil cu paza si protectia in vederea intocmirii  Planului de Paza si Ordine 
Publica; 

• Respectarea prevederilor legale a normelor de protectia muncii, PSI  si protectia 
mediului. 
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4.   Descrierea locatiilor: 
 

     1.  B-dul Independentei nr 16, Ploiesti, Prahova  – un post permanent asigurat  
pentru  24 ore, in trei schimburi , agentul va fi inarmat cu pistol de autoaparare, 
spray lacrimogen si baston de cauciuc; 

                                                                     - un post de noapte pentru intervalul orar 22.00 – 
6.00, agentul va fi dotat cu  spray lacrimogen si baston de cauciuc; 

2. Strada Basarabi, nr. 5, Ploiesti, Prahova - un post permanent asigurat  pentru 24 
ore, in trei schimburi, agentul va fi inarmat cu pistol de autoaparare, spray 
lacrimogen si baston de cauciuc; 

3. Soseaua Vestului, nr. 19, Ploiesti- Prahova, etaj 2 - un post permanent , agentul 
va fi dotat cu spray lacrimogen si baston cauciuc, dupa urmatorul program: 
           - Luni, marti, joi – orele 8:00 – 16:30; 
           - Miercuri – orele 8:00 – 18:30; 
           - Vineri – orele 8:00 – 14:00. 

 
                La solicitarea in scris a beneficiarului de a asigura cu paza temporar sau permanent si 
alte obiective in afara celor mai sus mentionate, prestatorul are obligatia de a se conforma 
solicitarii in termen de 48 de ore de la data instiintarii, la acelasi tarif. 
 
 

5. Obligatiile partilor 
Obligatiile prestatorului 
 

 Prestatorul este obligat sa asigure paza obiectivelor incredintate conform Planului de 
Paza si a proceselor verbale de predare /primire, sa urmareasca asigurarea integritatii acestora 
si respectarea de catre agentii de securitate a prevederilor generale si particulare conform 
legislatiei in vigoare; 
 Prestatorul este obligat sa asigure interventia rapida in cazul unui incident/situatii 
deosebite, timpul maxim de raspuns pentru obiectivele Serviciului Public Finante Locale 
Ploiesti, fiind de 10 minute. 
 Prestatorul va presta servicii de interventie rapida in cazul actionarii butonului de 
panica de catre un angajat al institutiei. 
 Prestatorul are obligatia de a urmari permanent ca serviciile pentru care s-a angajat sa fie 
indeplinite cu promptitudine si profesionalism; agentii de securitate trebuie sa aiba un 
comportament adecvat prestigiului institutiei; 

http://www.spfl.ro/
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 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu 
cerintele beneficiarului; 
 Sa puna la dispozitia beneficiarului pe toata durata derularii contractului numarul de agenti 
de securitate necesari pentru derularea continua si in bune conditii a activitatii de paza la toate 
obiectivele; 
 Va urmari permanent ca agentii de securitate sa execute serviciul conform prevederilor 
legislatiei muncii in vigoare, cu respectarea normelor de munca si timpul liber aferent acestor 
norme; 
 Sa asigure pe cheltuiala proprie echipamentul de lucru specific sezonului, a insemnelor 
distinctive, a documentelor posturilor si dotarea cu toate mijloacele tehnice necesare desfasurarii 
activitatii de paza conform legislatiei in vigoare si a prevederilor din Planul de paza; echipamentul 
agentilor trebuie sa fie corespunzator prestigiului institutiei, 
 Sa execute instruirea permanenta a agentilor de securitate pe linie de specialitate, 
protectia muncii, PSI si protectia mediului; 
 In cazul constatarii de sustrageri de bunuri sau valori din obiectivele incredintate, 
prejudiciul cauzat va fi suportat de catre prestator, daca in urma cercetarilor efectuate de 
organele abilitate se constata vinovatia agentilor de securitate ca urmare a neindeplinirii sau 
indeplinirii defectuoase a atributiilor de serviciu; 
      Prestatorul are obligatia sa sprijine beneficiarul in intocmirea Planului de paza; 
 Sa ia masuri de imbunatatire a serviciilor de paza inclusiv de inlocuire a agentilor de 
securitate care nu executa corespunzator atributiile de serviciu; 
 Sa respecte prevederile legale privind regimul armelor si munitiilor, portul si uzul de arma; 
 Sa permita accesul in obiectiv dupa terminarea orelor de program conform normelor si 
dispozitiilor interne; 
 Sa ia masuri pentru prevenirea si impiedicarea producerii actelor de tulburare a ordinii in 
perimetrul obiectivului; 
 Sa cunoasca sistemul de legatura si modul de actiune si cooperare cu alte forte si sa 
aplice cu strictete prevederile Planului de paza referitoare la alarmarea dispozitivului in situatii 
deosebite. 
 Sa ia masurile de prevenire a incendiilor, exploziilor, inundatiilor, verificand ori de cate ori 
este necesar existenta unor surse care le-ar putea declansa. La producerea unui eveniment 
anunta conducerea beneficiarului, daca este cazul grupul de pompieri si persoanele desemnate 
pentru interventie. 
       Sa pastreze secretul de serviciu. 
 Sa pastreze confidentialitatea asupra  tuturor documentelor beneficiarului cu care ia 
contact, sa nu vizualizeze nici un document existent in spatiile deschise existente in cadrul 
Serviciului Public Finante Locale Ploiesti.  

http://www.spfl.ro/
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 Dupa terminarea orelor de program, agentul de securitate nu are voie sa patrunda in 
incinta ghiseelor tip open space, decat in caz de interventie. 
 Personalul prestatorului trebuie sa fie pregatit sa faca fata la situatii deosebite intrucat 
Serviciul Public Finante Locale Ploiesti opereaza cu bani si au fost numeroase situatii in care 
agentul de paza a trebuit sa protejeze fizic inspectorul. 
 Prestatorul va transmite Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, copie dupa cazier 
pentru toti agentii de securitate ce vor presta servicii de paza acestuia. 
 Prestatorul are obligatia respectarii dispozitiilor Regulamentului nr.679/2016 privind 
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind 
libera circulatie a acestor date. 
 Sa ajute achizitorul, la intocmirea Planului de paza si sa urmareasca avizarea acestuia de 
catre organele de politie competente; 
 Sa ia masuri pentru asigurarea corespunzatoare a sistemelor de inchidere si sigilare la 
terminarea programului de lucru a spatiilor si incaperilor in care se pastreaza valori; 
 In cazul producerii unui eveniment, sa desemneze un reprezentant care sa participe la 
cercetarea la fata locului impreuna cu organele de politie si reprezentantul prestatorului; 
 Sa anunte in timp util prestatorul asupra oricaror actiuni sau activitati ale beneficiarului 
organizate in perimetrul obiectivelor incredintate. 
 Fiecare agent de securitate va semna o declaratie de confidentialitate cu Serviciul Public 
Finante Locale Ploiesti. 
 
 
 

 
 
Ofertele trebuie sa îndeplineasca cerintele anterior prezentate; cerintele  sunt minimale 

şi obligatorii. 
 

 
Este interzis in timpul serviciului: 
 
- Sa paraseasca perimetrul postului inaintea sosirii schimbului; 
- Sa intreprinda actiuni fara legatura cu executarea serviciului; 
- Sa incredinteze armamentul si mijloacele din dotare altor persoane; 
- Sa se prezinte sub influenta alcoolului, in vederea prestarii serviciilor de paza; 

 
 

http://www.spfl.ro/
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Cerinte tehnice obligatorii: 
Operatorii economici ofertanti trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte tehnice: 
- Sa detina Licenta de functionare conform Legii nr.333/2003 pentru efectuarea serviciilor 

ofertate, eliberata de catre IGPR, in termen de valabilitate; 
- Sa posede autorizatie pentru detinere pistol de autoaparare, astfel incat sa raspunda 

solicitarilor beneficiarului; 
- Sa faca dovada calificarii si atestarii agentilor de securitate conform prevederilor legale; 

 
 
 

6. Precizări finale  
 

      Operatorul economic cu care se va initia achizitia directa electronica, pe 
www.e-licitatie.ro, va prezenta urmatoarele documente: 
 

1. Completare Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti- completare formular  
nr. 3, in original. 

2. Declaraţii privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.164 din LEGEA 98/ 2016 
declaratie pe proprie raspundere –completare formular nr.1 in original. 

3. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea 98/2016  
privind achizitiile publice – completare formular 2 in original. 

4. Certificate constatoare care sa ateste faptul ca societatea nu are datorii la bugetul local si 
bugetul de stat in original/ copie legalizata/copie conform cu originalul; din acestea trebuie 
sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii iunie 2020. 

5. Indeplinirea  conditiilor de calitate mediu - declaratie pe proprie raspundere. 
6. Prestatorul va respecta Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si 

normele de aplicare ale acestuia, Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva 
incendiilor – declaratie pe proprie raspundere. 

 
 

          Pentru atribuirea contractului, criteriul de atribuire este „ pretul cel mai scazut”.      

          Pretul va ramane  nemodificat pe toata durata derularii contractului. 

          Ofertele financiare vor fi postate in SEAP  http://sicap-prod.e-licitatie.ro , cu denumirea 
Servicii de paza, protectie si interventie rapida, cod CPV 79713000-5 , pana la 6 octombrie 
2020, orele 16.30, se va oferta tariful/ora de paza/ agent  exprimat in lei fara TVA, iar la 

http://www.spfl.ro/
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descriere se va mentiona ca operatorul economic presteaza serviciile conform cerintelor caietului 
de sarcini nr. 102130/23.09.2020. 
         De asemenea,  oferta tehnica va  contine descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza a fi 
prestate si a personalului ce urmeaza a fi alocat pentru prestarea serviciilor. 
         Oferta tehnica va cuprinde in mod obligatoriu lista cu dotarea tehnica necesara realizarii 
serviciului de paza a obiectivelor si a interventiei rapide; oferta tehnica va fi atasata pe 
http://sicap-prod.e-licitatie.ro impreuna cu oferta financiara pana in data de 6 octombrie 
2020, orele  16.30. 

          Valoarea totala a contractului exprimat in lei fara TVA se va calcula pentru un numar 
estimat de 53 de saptamani, respectiv 23.006 ore pentru 12 luni; daca situatia o impune 
achizitorul ( schimbarea programului de paza, introducerea unui nou obiectiv de paza, etc.)  
poate solicita suplimentarea numarului orelor de paza; tariful ofertat ramane neschimbat. 

       Valoarea estimata a contractului pentru un numar de 23.006 ore pentru 12 luni ( 53 de 
saptamani), este de 307.130,10 lei fara TVA. 

         

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV 
SEF SERVICIU 

DRAGOS LEONTE 
                                                                                                
                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spfl.ro/
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Formularul  nr.1. 
 

D E C L A R A Ţ I E 

privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.164 din LEGEA 98 /2016  privind achiziţiile 
publice  

 
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 
din LEGEA 98 /2016  privind achiziţiile publice.  

    Motive de excludere a candidatului/ofertantului 
 
    ART. 164 
    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei 
informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că a fost 
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 
următoarele infracţiuni: 
    a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
    b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările 
şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat; 
    c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din 
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
    d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea 
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
    e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

http://www.spfl.ro/
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    f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, 
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
    g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
    (2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu 
dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este 
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator 
economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

Data completării ...................... 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 

 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.spfl.ro/
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Formularul  nr.2. 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
____________________ 
  (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea 98/2016  privind 
achizitiile publice 

 
Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant împuternicit al 

_____________________________________________________________________,                                                                              
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect 
................................................................................................................................ (denumirea, 
serviciului şi codul CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de 
.................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că 
nu sunt in situatiile prevazute in art. 167 din Legea 98/216 privind achizitiile publice. 

  ART. 167 
    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele 
situaţii: 
    a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra 
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin 
care se constată încălcarea acestor obligaţii; 
    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii; 
    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a 
unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 
    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a 
considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează 
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, 
iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 
    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a 
condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri 
mai puţin severe; 
    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau 
în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui 
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contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a 
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 
    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise 
la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al 
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în 
măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 
    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în 
cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o 
influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura 
de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din 
procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de 
insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul 
economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie 
publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza de 
observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce 
permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul fazei de 
reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare 
aprobat de instanţă. 
    (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere 
comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi 
încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale 
drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă. 
    (4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una 
dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie 
în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1). 
    (5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente 
indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici 
acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în 
următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: 
    a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici 
participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al 
conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire; 
    b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la 
procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 
afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară 
sau economică sau de orice altă natură; 
    c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât 
individual cât şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori 
economici; 
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    d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi 
operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de 
participare. 
    (6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea 
contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile 
identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de 
atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile. 
    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul 
Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6). 
    (8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, 
cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor 
produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării 
conform destinaţiei prevăzute în contract. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 

         Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt posibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării ...................... 

Candidat /ofertant, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 
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     Formularul nr.3 

 DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art.,60 din  Legea nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice 

Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului 
economic), în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant 
/concurent/terțul susținător, la procedura de……………………. (se menţionează procedura) 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................... 
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. 
(zi/lună/an), organizată de .................................................... (denumirea autorităţii 
contractante), declar pe propria răspundere că nu ma aflu in conflict de interese cu 
autoritatea contractanta Serviciul Public Finante Locale Ploiesti. 

   Legea 98/2016 privind achizitiile publice 
 
    Reguli de evitare a conflictului de interese 
 
 “ART. 59 
    În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii 
personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în 
numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau 
care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic 
sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea 
ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 
 
 ART. 60 
    (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce 
la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu 
exemplificativ: 
    a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din 
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, 
terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
    b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
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    c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că 
poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află 
într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de 
evaluare; 
    d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul 
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie 
în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 
atribuire; 
    e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 
pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 
inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 
    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana 
care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul 
social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.” 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

OFERTANT 

................................................. 

(semnătură autorizată)  
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Contract  de prestari servicii 
nr.______________________/ 

  
 
Art.1. Parti contractante 
 

SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI cu sediul in Ploiesti, B-dul Independentei nr.16, cod 
postal 100028, jud. Prahova, telefon: 0344.860.103; fax 0244.546.711; cod de inregistrare fiscala nr. 13662794, 
cont trezorerie RO45TREZ24G705000200130X deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentat prin d-na Simona 
Dolniceanu Visean, avand functia de DIRECTOR EXECUTIV în calitate de achizitor, pe de o parte 

si 
            S.C......................................... 
 
Art.2. Definiţii  
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract– reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului- preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse – echipamentele de comunicatie, maşinile, utilajele, 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. forţa majoră-  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunciativă. 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; 

j. zi- zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
Art.3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2.Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod 
diferit. 
 
 Art.4. Obiectul  contractului 
 4.1. In conditiile prezentului contract, prestatorul se obliga sa asigure paza, protectia, control acces, monitorizare 
in sistem video ( in locatiile in care exista echipamente de supraveghere in functiune), ordinea si linistea in incinta 
acestor obiective, siguranta personalului angajat, precum si interventia rapida in cazul unui eveniment/incident, 
pentru obiectivele Serviciului Public Finante Locale Ploiesti situate in urmatoarele locatii: 
      1. B-dul Independentei, nr.16, Ploiesti; 
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      2.Strada Basarabi, nr.5, Ploiesti; 
      3.Soseaua Vestului, nr.19, Ploiesti; 
 
          Interventia rapida va fi asigurata pentru urmatoarele locatii: 
                  1.  B-dul Independentei, nr. 16, Ploiesti, Prahova; 
                  2.  Strada Basarabi, nr. 5, Ploiesti, Prahova; 
                  3.  Soseaua Vestului, nr.19, Ploiesti, Prahova; 
                  4.  Ghiseul incasari-plati  din sediul Primariei Ploiesti, Piata Eroilor 1A; 
                  5.  Ghiseul incasari-plati din cadrul Tribunalului Prahova, str. Valeni, nr.44; 
                  6.  Compartimentul stabilire impozite si taxe situat in str. Strandului nr. 19. 
4.2. Daca situatia o impune, de exemplu: schimbarea programului de paza, introducerea unui nou obiectiv de 
paza, a unui nou ghiseu de incasari -plati, sau relocarea acestora dupa caz pe raza orasului Ploiesti etc.,  
achizitorul va solicita in scris suplimentarea numarului orelor de paza; precum si asigurarea interventiei rapide 
pentru noile locatii, serviciile de paza se vor tarifa conform pretului stabilit prin contract aferent celorlate locatii. 
 
Art.5. Preţul contractului si modalitati de plata 
5.1. Asigurarea pazei cu agenti a obiectivului de catre prestatorul de servicii se face conform tarifului de 
.................lei/agent/ora, la care se adauga TVA (19%) in suma de .............. lei/agent/ora. 
5.2. Valoarea estimata a contractului, pentru 12 luni, pentru 23006 ore, este de ......................... lei  la care se 
adauga TVA (19%) in valoare de ………….. lei, rezultand o valoare totala de …………….. lei. 
5.3. Pretul ramane ferm si nu se modifica pe toata durata de indeplinire a contractului. 
5.4. Factura va fi emisa si transmisa catre beneficiar pana la data de 5 a lunii urmatoare, celei in care au fost 
prestate serviciile. 
5.5. Plata facturilor se va efectua de catre beneficiar in 30 de zile, de la confirmarea de primire a facturii de catre 
achizitor. 
 
Art.6. Durata contractului 
6.1. Durata prezentului contract este de un an calendaristic si intra in vigoare incepand cu 03.01.2021. 
 
Art.7.  Obligaţiile  prestatorului 
7.1. Sa execute prestarea serviciilor de paza, protectie, control acces si monitorizare in sistem video (in locatiile 
in care exista echipamente de supraveghere in functiune), ordinea si linistea in incinta urmatoarelor obiective 
enumerate mai jos, siguranta personalului angajat, precum si interventia rapida in cazul unui eveniment/incident 
conform Legii nr.333/2003, astfel: 

1. B-dul Independentei nr 16, Ploiesti, Prahova  – un post permanent asigurat  pentru  24 
ore, in trei schimburi , agentul va fi inarmat cu pistol de autoaparare, spray lacrimogen si baston 
de cauciuc; 

                                                                                                              - un post de noapte pentru  
                           intervalul orar 22.00 – 6.00, agentul va fi dotat cu spray lacrimogen si baston de cauciuc; 

2. Strada Basarabi, nr. 5, Ploiesti, Prahova - un post permanent asigurat  pentru 24 ore, in trei 
schimburi, agentul va fi inarmat cu pistol de autoaparare, spray lacrimogen si baston de cauciuc; 

2. Soseaua Vestului, nr. 19, Ploiesti- Prahova, etaj 2 - un post permanent, agentul va fi dotat cu 
spray lacrimogen si baston cauciuc, dupa urmatorul program: 
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           - Luni, marti, joi – orele 8:00 – 16:30; 
           - Miercuri – orele 8:00 – 18:30; 
           - Vineri – orele 8:00 – 14:00. 

                La solicitarea in scris a beneficiarului de a asigura cu paza temporar sau permanent si alte obiective in 
afara celor mai sus mentionate, prestatorul are obligatia de a se conforma solicitarii in termen de 48 de ore de la 
data instiintarii, la acelasi tarif. 
 
               Interventia rapida va fi asigurata pentru urmatoarele locatii: 
                  1.  B-dul Independentei, nr. 16, Ploiesti, Prahova; 
                  2.  Strada Basarabi, nr. 5, Ploiesti, Prahova; 
                  3.  Soseaua Vestului, nr.19, Ploiesti, Prahova; 
                  4.  Ghiseul incasari-plati  din , Piata Eroilor, nr.1A; 
                  5.  Ghiseul incasari-plati din cadrul Tribunalului Prahova, str. Valeni, nr.44; 
                  6.  Compartimentul stabilire impozite situat situat in str. Strandului nr. 19. 
 
7.2. Prestatorul este obligat sa asigure paza obiectivelor incredintate conform Planului de Paza si a proceselor 
verbale de predare /primire, sa urmareasca asigurarea integritatii acestora si respectarea de catre agentii de 
securitate a prevederilor generale si particulare conform legislatiei in vigoare; 
7.3. Sa colaboreze cu reprezentantul Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, responsabil cu paza si protectia in 
vederea intocmirii “Planului de paza si ordine publica” si sa urmareasca avizarea acestuia de catre organele de 
politie competente; 
7.4. Prestatorul este obligat sa asigure interventia rapida in cazul unui incident/situatii deosebite, timpul maxim de 
raspuns pentru obiectivele Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, situate in Ploiesti, B-dul Independentei, 
nr.16, Str. Basarabi , nr.5 si Soseaua Vestului nr.19, fiind de maxim 10 minute. 
7.5. Prestatorul va presta servicii de interventie rapida in cazul actionarii butonului de panica de catre un angajat 
al institutiei. 
7.6. Prestatorul are obligatia de a urmari permanent ca serviciile pentru care s-a angajat sa fie indeplinite cu 
promptitudine si profesionalism; agentii de securitate trebuie sa aiba un comportament adecvat prestigiului 
institutiei;prestatorul se oblige sa asigure respectarea unei tinute morale si a unui comportament civilizat din 
partea agentilor sai, in raporturile acestora cu reprezentantii, personalul achizitorului si contribuabililor. Orice 
abatere a acestora de la normele respective se va aduce la cunostinta prestatorului de catre achizitor printr-o 
notificare. 
7.7. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele beneficiarului si 
a caietului de sarcini nr. 102130/23.09.2020. Prestatorul este obligat sa instruiasca personalul cu privire la 
indatoririle ce-i revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivului si a bunurilor. 
7.8. La doua abateri notificate de catre achizitor, contractul va fi reziliat de drept si fara alte pretentii din partea 
prestatorului de servicii. 
7.9. Sa puna la dispozitia beneficiarului pe toata durata derularii contractului numarul de agenti de securitate 
necesari pentru derularea continua si in bune conditii a activitatii de paza la toate obiectivele; 
7.10.Va urmari permanent ca agentii de securitate sa execute serviciul conform prevederilor legislatiei muncii in 
vigoare, cu respectarea normelor de munca si timpul liber aferent acestor norme. Prestatorul se obliga sa 
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supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele si orice alte cerinte cerute de si 
pentru contract. 
            7.10.1.Comunicarea, cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a 
incidentelor periculoase, produse la locurile de munca organizate de prestator, se vor face in conformitate cu 
prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 si Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2009, aprobate prin HG 1425/2006, cat si cu urmatoarele: 
              a) Accidentul suferit de personalul prestatorului din cauza neasigurarii sau a nerespectarii masurilor de 
securitate si sanatate in munca specifice prestatorului, va fi comunicat, cercetat si inregistrat de catre prestator. 
7.11. Sa asigure pe cheltuiala proprie echipamentul de lucru specific sezonului, a insemnelor distinctive, a 
documentelor posturilor si dotarea cu toate mijloacele tehnice necesare desfasurarii activitatii de paza conform 
legislatiei in vigoare si a prevederilor din Planul de paza; echipamentul agentilor trebuie sa fie corespunzator 
prestigiului institutiei. 
7.12. Sa execute instruirea permanenta a agentilor de securitate pe linie de specialitate, protectia muncii, PSI si 
protectia mediului; 
7.13. Prestatorul se oblige sa asigure respectarea unei tinute morale si a unui comportament civilizat din partea 
agentilor sai, in raporturile acestora cu reprezentantii, personalul achizitorului si contribuabililor. Orice abatere a 
acestora de la normele respective se va aduce la cunostinta prestatorului de catre achizitor printr-o notificare. 
7.14. Sa ia masuri de imbunatatire a serviciilor de paza inclusiv de inlocuire a agentilor de securitate care nu 
executa corespunzator atributiile de serviciu; 
7.15. Sa respecte prevederile legale privind regimul armelor si munitiilor, portul si uzul de arma; 
7.16. Prestatorul de serviciu va limita accesul in sediile (birourile) achizitorului, sau dupa caz va interzice accesul 
persoanelor neautorizate, sau a persoanelor desemnate in mod expres de catre achizitor, dar si a salariatilor in 
afara orelor de program. 
7.17. Sa ia masuri pentru prevenirea si impiedicarea producerii actelor de tulburare a ordinii si linistii publice, in 
perimetrul obiectivului; 
7.18. Sa cunoasca sistemul de legatura si modul de actiune si cooperare cu alte forte si sa aplice cu strictete 
prevederile Planului de paza referitoare la alarmarea dispozitivului in situatii deosebite. 
7.19. Sa ia masurile de prevenire a incendiilor, exploziilor, inundatiilor, verificand ori de cate ori este necesar 
existenta unor surse care le-ar putea declansa. La producerea unui eveniment anunta conducerea beneficiarului, 
daca este cazul grupul de pompieri si persoanele desemnate pentru interventie. 
7.20. Sa pastreze secretul de serviciu. 
7.21. Sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor documentelor beneficiarului cu care ia contact, sa nu 
vizualizeze nici un document existent in spatiile deschise existente in cadrul Serviciului Public Finante Locale 
Ploiesti. Agentii vor semna declaratii de confidentialitate, ca anexa la contractul de munca in care vor fi detaliate 
cerintele prezentate in acest articol ; 
7.22.Dupa terminarea orelor de program, agentul de securitate nu are voie sa patrunda in incinta ghiseelor tip 
open space. 
7.23.Personalul prestatorului trebuie sa fie pregatit sa faca fata la situatii deosebite intrucat Serviciul Public 
Finante Locale Ploiesti opereaza cu sume mari de bani si au fost numeroase situatii in care agentul de paza a 
trebuit sa protejeze fizic inspectorul. Prestatorul va angaja in vederea indeplinirii prevederilor contractuale numai 
persoane care vor corespunde din punct de vedere moral, fizic si profesional cerintelor achizitorului pentru care 
isi va asuma raspunderea. 
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      7.23.1 Intocmeste la fiecare iesire din tura raport cu constatarile efectuate pe timpul serviciului si activitatea 
executata, evidentiind de fiecare data integritatea bunurilor ce compun obiectivul de paza. 
      7.23.2  In timpul serviciului de paza si supraveghere pe timpul noptii, agentii de securitate verifica, prin 
observare, daca functioneaza sistemul de iluminat din raza postului, iar in cazul constatarii unor nereguli, 
raporteaza de indata sefului de obiectiv si reprezentantului achizitorului, in vederea remedierii defectiunilor 
tehnice aparute. 
      7.23.3  Sa foloseasca armamentul din dotare numai in conditiile legii. 
     7.23.4 In cazul in care intervin situatii conflictuale (altercatii, manifestari de agresivitate, etc) agentul de 
securitate va solicita sprijinul echipei de interventie rapida a prestatorului. Echipa de interventie va ajunge la 
obiectivul solicitat in maxim 10 min. de la solicitarea agentului de securitate. 
7.24.Prestatorul va transmite Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, cazierul pentru toti agentii de securitate ce 
vor presta servicii de paza acestuia. 
7.25. Prestatorul va intocmi la sfarsitul fiecarei luni un document prin care se atesta pe zile/pe agent securitate, 
efectuarea prestarii serviciilor ; acest document va fi avizat de reprezentantul achizitorului. 
7.26.In cazul constatarii de sustrageri de bunuri sau valori din obiectivele incredintate, prejudiciul cauzat va fi 
suportat de catre prestator, daca in urma cercetarilor efectuate de organele abilitate se constata vinovatia 
agentilor de securitate ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase a atributiilor de serviciu; 
7.27. Prestatorul se obliga sa depuna in termen de cincisprezece zile, de la data incheierii contractului, copia 
conform cu originalul a politei de asigurare in valoare de 200.000,00 lei. 
7.28.Prestatorul răspunde de eventualele pagube produse din vina salariaţilor săi, dovedite de organele abilitate 
de lege, pana la concurenta sumei de 200.000,00 lei prin Poliţa de Asigurare de Răspundere Civila 
constatarea pagubei se face în prezenţa ambelor părţi, iar activitatea se va finaliza cu semnarea unui proces 
verbal; prestatorul este exonerat de răspundere conform Codului Civil;  obligaţia de reînnoire a poliţei este în 
sarcina prestatorului.  
7.29. Să colaboreze activ cu Prestatorul pentru asigurarea eficienţei activităţii acestuia în realizarea obligaţiilor 
contractuale. 
7.30. Să asigure condiţiile concrete de desfăşurare a activităţii  de pază  conform Planului de Pază apobat de 
organele de politie abilitate, conform legislatiei in vigoare; să alcătuiască un sistem de pază eficient care să fie în 
măsură să stopeze orice încercare de intrare prin efractie in incinta  obiectivelor contractului. 
7.31. Prestatorul are obligatia respectarii dispozitiilor Regulamentului nr.679/2016 privind protectia persoanelor 
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si 
Legea nr.190/2018. 
 
Art.8.  Obligaţiile achizitorului 
8.1.Sa puna la dispozitia prestatorul facilitatile prevazute de Legea nr 333/2003 necesare pentru indeplinirea in 
bune conditii a serviciului  de paza, protectie si monitorizare, precum si interventia rapida. 
8.2.Sa intocmeasca cu sprijinul prestatorului Planul de paza si sa urmareasca avizarea acestuia de catre 
organele de politie competente; 
8.3.Sa ia masuri pentru asigurarea corespunzatoare a sistemelor de inchidere si sigilare la terminarea 
programului de lucru a spatiilor si incaperilor in care se pastreaza valori; 
8.4.In cazul producerii unui eveniment, sa desemneze un reprezentant care sa participe la cercetarea la fata 
locului impreuna cu organele de politie si reprezentantul prestatorului; 
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8.5.Sa plateasca integral si la termenul prevazut contravaloarea serviciilor prestate in baza facturii care va avea 
anexat un document prin care se atesta pe zile/pe agent securitate, efectuarea prestarii serviciilor ; acest 
document va fi avizat de reprezentantul achizitorului desemnat. 
8.6.Sa anunte in timp util prestatorul asupra oricaror actiuni sau activitati ale beneficiarului organizate in 
perimetrul obiectivelor incredintate. 
8.7.Fiecare agent de securitate va semna o declaratie de confidentialitate cu Serviciul Public Finante Locale 
Ploiesti. 
8.8. Datele cuprinse în Planul de pază sunt secrete şi confidenţiale, beneficiarul având în obligaţie absolută ca 
ele să nu fie cunoscute decât de maxim doi salariaţi care sunt efectiv angrenaţi în activitatea de transport valori; 
să răspundă pentru faptele prepuşilor săi dacă acestea sunt de natură să împiedice sau să influenţeze negativ 
îndeplinirea atribuţiilor contractuale ale Prestatorului. 
8.9.Să păstreze Planul de paza sub cheie iar la el sa nu aibă acces decât conducătorul unităţii si persoana 
desemnata cu urmarirea derularii contractului. 
8.10.Achizitorul are obligatia respectarii dispozitiilor Regulamentului nr.679/2016 privind protectia persoanelor 
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si 
Legea nr.190/2018. 
 
Art.9.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 În cazul în care, din vina sa prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract si caietul 
de sarcini nr.102130/23.09.2020, atunci achizitorul are dreptul  de a deduce din pretul contractului, ca penalităţi, o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din pretul contractului pe zi de intarziere pana la indeplinirea 
efectiva a obligatiilor. 
9.2. In cazul in care achizitorul din vina sa exclusiva, nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala 
de 0,1% din plata neefectuata, dar nu mai mult decat valoarea debitului initial. 
9.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, 
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat  şi de a pretinde plata de daune-interese, in 
termen de 15 zile de la notificarea facuta in acest sens partii contractante in culpa. 
 
 
Art .10. Raspunderea contractuala 
10.1. Prestatorul se obliga sa raspunda pentru pagubele inregistrate de beneficiar ca urmare a nerealizarii 
obligatiilor contractuale. 
10.2. Prestatorul nu raspunde de pagubele produse beneficiarului in urmatoarele situatii: 
         a) Furtul a fost posibil ca urmare a faptului ca beneficiarul nu a executat lucrarile si instalatiile tehnice 
stabilite sau nu a dus la indeplinire alte sarcini prevazute in contract si in planul de ordine publica si paza; 
         b) Agentul a fost ucis; 
         c)Infractorul a ramas in incinta obiectivului, dupa terminarea programului de lucru si dupa administrarea 
probelor de catre organele de politie; 
         d) Prestatorul nu a fost sesizat de beneficiar in 4 ore, dupa ce acesta a luat cunostinta de producerea faptei 
pagubitoare; 
         e) Fapta pagubitoare s-a produs din cauza incendiului, inundatiei sau altor calamitati. 
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Art.11. Amendamente  
11.1. Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional. 
11.2. Achizitorul poate modifica cantitatea in functie de necesitati si de prevederea bugetara, fara a afecta 
prezentul contract. 
 
Art. 12. Cesiunea 

12.1. Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract cu instiintarea achizitorului, 
obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

Art. 13. Forţa majoră 
13.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
13.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toată perioada în care aceasta acţionează. 
13.3.  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 
13.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
13.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să 
poată pretinde celeilalte parti daune-interese. 

 
Art.14. Incetarea contractului 
14.1. Prezentul contract inceteaza de drept, fara a fi necesara interventia instantelor judecatoresti, in cazul in 
care oricare dintre parti: 
a) nu isi executa sau isi executa in mod necorespunzator obligatiile asumate prin contract; 
b) se afla in stare de insolventa sau a fost demarata procedura de faliment; 
c) cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara acordul celeilalte parti; 
d) unilateral, la solicitarea uneia dintre parti; 
e) la doua abateri notificate de catre achizitor , contractul va fi reziliat de drept si fara alte pretentii din partea 
prestatorului. 
14.2. In cazul in care una din parti nu respecta clauzele contractuale, cealalta parte poate rezilia contractul, 
urmand a se achita contravaloarea serviciilor prestate pana la data rezilierii acestuia. 
14.3 Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare cu minimum 30 zile 
inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. 
14.4 Contractul inceteaza de drept la expirarea termenului pentru care a fost incheiat. 
14.5 Contractul inceteaza de drept la expirarea termenului prevazut la art 7.26. 
 
Art. 15. Ajustarea pretului contractului 
15.1. – Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza pe toata perioada derularii contractului, inclusiv pe 
perioada eventualelor acte aditionale. 
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Art. 16. Soluţionarea litigiilor 
16.1. 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 legatură cu îndeplinirea contractului. 
16.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, 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 de la sediul achizitorului.  
 
Art.17. Confidentialitate 
17.1. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract 
daca: 

• informatia era cunoscuta partii contractante ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta 
sau 

• informatia a fost dezvaluita in conformitate cu legislatia in vigoare privind Legea nr.544/2001 cu 
modificarile si completarile ulterioare, legislatia peivind achizitiile publice si orice alte reglementari 
legislative romanesti si europene in vigoare; partea contractanta a fost obligata in mod legal sa 
dezvaluie informatia.  

17.2. Furnizorul are obligatia sa pastreze confidentialitatea atat el, cat si personalul/ reprezentantii acestora 
pentru toate datele si informatiile furnizate de achizitor referitor la obiectul prezentului contract. 
17.3. Clauza de confidentialitate se va mentine si dupa incetarea acestui contract, oricand va interveni aceasta. 
17.4. Prestatorul are obligatia respectarii dispozitiilor Regulamentului nr.679/2016 privind protectia persoanelor 
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si 
Legea nr.190/2018. 
 
Art. 18. Limba care guverneaza contractul 
18.1. Limba care guverneaza contractual este limba romana. 
 
Art.19. Comunicări  
19.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 
scris. 
         (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
19.2. Comunicările între părţi se pot face si prin fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii acestora. 
 
20. Legea aplicabilă contractului 
20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Clauzele cuprinse in prezentul contract se pot modifica si completa prin acte aditionale, cu acordul partilor sau ca 
efect al modificarii cadrului legislativ in domeniu.  
 
 
                 ACHIZITOR                                                                                        PRESTATOR 
SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI           S.C. ………………………………………………….. 
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