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Contract de prestari servicii 
Nr. ______ din data de _______ _ 

ROMÂN IA 

În temeiul Legii nr. 98/2016 si a HG nr. 395/2016, in baza art. 7, deoarece serviciul 
prestat se incadreaza in anexa 2, s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii , între : 
I.Partite 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN "Dr.Constantin Gorgos" cu sediul in Bdul. Pictor 

Nicolae Grigorescu, nr.41, tel 021341.20.31 , fax 021341.20.35 cod fiscal: 14908162, cont 
trezorerie RO79TREZ7035041XXX000 151 deschis la Trezoreria sector 3 reprezentată prin 
Ec Mariana Valy Besoiu - MANAGER in calitate de achizitor, pe de o paite 

Şl 

SC ______ SRL cu sediul in ______ Str. ______ nr __ _ 
tel _______ , e_mail : _______ înregistrat la Registrul Oficiul Comertului 
sub nr cod fiscal ______ cont 
______________ deschis la Trezoreria _____ , reprezentata prin 
____________ or în calitate de prestator, pe de altă parte. 

2. Obiectul principal al contractului 
2.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de paza cod CPV 79713000-5 în perioada 
convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
2.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate. 
3. Valoarea contractului 
3.1 Preţu l convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre ach izitor, 
este de _____ lei / ora /agent paza fara TV A . 
3.2 Valoarea contractului este calculata astfel : __ zile ( perioada 1 mai -31 
decembrie2019) x 24 ore x 3 posturi x lei fara TV A /ora= lei fara TV A la 
care se adauga TV A in valoare de _______ lei . Astfel valoarea totala a contractulu i 
de prestari servicii este de lei . 
4. Durata contractului: 
4.1 Durata prezentului contract este: Ol mai 2019 - 31.decembrie 2019 cu posibilitatea 
prelungirii duratei prin act aditional in conformitate cu prevederile Legii nr. 98 si a HG nr. 
395/2016 
4.2 Prezentul contract începe sa produ ca efecte de la data de O 1.05.2019. 
5. Executarea contractului 
5 .1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la 
contractele cu valoare mai mare de 5000 Euro.- Nu este cazul 
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6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 
- propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

- licentele de funtionare emise de catre I.G.P. 
- alte anexe la contract. 

ROMÂN IA 

7. Obligaţiile principale ale prestatorului 
7.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele prezentate m stasurile m 
vigoare, conform legislatiei în domeniu. 
7.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termenul stabilit maxim. 
7.3 Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 
- reclamaţii ş i acţiuni în justiţie , în legatura cu serviciile prestate-intocmirea eronata a 

documentatiilor solicitate 
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie , ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materia le le, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu serviciile achiziţionate, şi 
- daune-interese, costuri, taxe ş i cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia s ituaţi e i în 
care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 

achizitor. 
7.4 Serviciile si activ itatile contractate sunt prevazute in anexa la prezentul contract. 
7.5 Pastreaza confidentia litatea datelor pacientilor si a informatiilor la care are acces 
conform legislatie i in vigoare; 
7.6 Să cunoască în amănunţime obiectivul şi particularităţile sale; 
7.7 Să asigure paza şi apărarea integrităţii tuturor bunurilor si valorilor aflate în interiorul 

obiectivului; 
7 .8 Să-ş i înştiinţeze de îndată şefii ierarhici despre producerea oricărui eveniment în timpu l 
exercitării serviciului ş i despre măsurile luate, acestea fiind aduse în regim de urgenţă la 
cunoştinţa factorilor de conducere ai spitalului (obiectivului ); 
7.9 să sesizeze poliţia despre fapte le de natură să prejudicieze patrimoniul spitalului ş i să dea 
concursul la prinderea infractorilor şi recuperarea bunurilor şi valorilor; 
7 .1 O Să raporteze în permanenţă reprezentantului Spitalului de Psihiatrie Titan Dr. Constantin 
Gorgos evenimentele legate de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu; 
7 .11 Să păstreze confidenţialitatea deplină în legătură cu activ itatea sa ş i cu datele ş i 
informaţii l e la care au acces în legătură cu obiectivul beneficiarului ; 
7.12 Să poarte permanent în timpul serviciului uniforma şi dotările obligatorii; 
7 .13 Să nu părăsească sub nici un motiv postul, decât în condiţii strict prevăzute pentru 
aceasta, prevăzute în planul de pază; 
7 .14 Să respecte întocmai regulile interne specifice obiectivului pe care îl deserveşte; 
7.15 Să desfăşoare activitatea pentru care a fost angajat cu maximă discreţie şi cu respect 
pentru beneficiar, angajaţii si clientii acestuia; 
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7.16 Să coopereze în permanenţă cu factorii desemnaţi de conducerea beneficiarului în scopu l 
unei bune desfăşurări a activ ităţii de pază şi protecţie; 
7.17 Să răspundă pentru prejudiciile cauzate beneficiarului din culpa sa, în strictă 
conformitate cu legea şi alte acte juridice întocmite pentru realizarea acestei răspunderi; 
7 .18 Să asigure în măsura posibilităţilor, servicii suplimentare la solicitarea expresă a 

beneficiarului; 
7.19 Sa verifice Ia terminarea programului sistemul de închidere : ferestre , birouri , usi , 

magazu 
7.20 Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat în conformitate cu propunerea sa tehn i că. 
7 .21 Prestatorul este deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul 
de prestare cuvenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor ş i 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 

contractului; 
7.21 Prestatorul este obligat să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind paza 
şi protecţia Agenţiei, protectia muncii , prevenirea si stingerea incendiilor precum ş i protecţia 
mediului; 
7 .22 Instruirea, si dupa caz, autorizarea personalului de pază cade în sarcina prestatorului 
precum şi răspunderea care derivă din nerespectarea prevederilor legale; 
7.23 Prestatorul va suporta sancţiunile aplicate în urma controalelor organelor abilitate; în 
situaţia în care prestatorul este sancţionat de 3 ori, achizitorul va denunţa unilateral 
contractul; 
7.24 În situaţiile sustragerilor de bunuri din spital şi în urma cercetărilor efectuate de organele 
de politie, dacă se constată vinovătia agenţilor de pază, prejudiciul va fi recuperat de la 

prestator; 
7 .25 Să consilieze beneficiarul în întocmirea şi depunerea Planului de pază în vederea 

av1zarn. 
7.26 Prestatorul de servicii se obliga sa asigure protejarea persoanelor (angajaţi ai spitalului , 
cetăţeni şi agenţi economici aflaţi în interiorul obiectivului asigurat) împotriva oricăror acte 
ostile care le pot periclita viaţa, integritatea corporală sau sănătatea. Se va asigura interventia 
rapida, in maxim 1 O minute, prin intermediul echipajelor specializate, in caz de eveniment la 
obiectivul din contract. Prin eveniment se intelege: patrunderea neautorizata in spatiile 
protejate, tentativa de sustragere a bunurilor apartinand beneficiarului, solic itarile telefoni ce 
exprese ale beneficiarului cat si amenintarile asupra integritatii fizice a personalului angajt si 
al pacientilor. 
8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 12, serviciile prestate în termenul 
convenit. 
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8.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în tem1enul de 60 zile de la 
inregistrarea facturii de către prestator la sediul unitatii contractante , in conformitate cu 
conditiile de plata stabilite. 
8.3 Factura va fi nsotita obligatoriu de raport de activitate; 
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
prevăzute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia 
de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zi lei de efectuare a plaţii. Imediat ce 
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serv iciilor în cel mai scurt timp 

posibil. 
9. Penalitati pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-ş i execute obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţu l contractului , ca 
penalitaţi 0,06% pe zi de intarziere din preţul contractului, până la îndeplinirea efecti vă a 

obligaţiilor. 
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturi le în termen de 30 de zi le de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti , ca penal i tăţi 0,06% pe zi de 
intarziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţii lor . 
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. 
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată furnizorului , fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia 
ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
10. Alte resposabilităţi ale prestatorului 
10.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat, în conformitate cu 
propunerea sa tehnică si legile in vigoare care reglementeaza activitatea prestata. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele necesare desfasurarii activitatii. 
10.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate , cât ş i de calificarea persona lului folos it pe 
toată durata contractului. 
11. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
11.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice fac ilităţ i şi/sau informaţii 
pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii 

contractului. 
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12. Recepţie şi verificări 
12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică ş i din caietul de sarcini . 
12.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor să i 
împuterniciţi pentru acest scop. 
13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
13 .1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în t impul cel mai scu11 

posibil de la primirea ordinului de începere a contractului. 
13 .2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevazută a fi terminată într-o perioadă stab ili tă în graficul de prestare, trebuie finali zate în 
termenul convenit de pa11i, termen care se calculează de la data începerii prestării servicii 

(2) În cazul în care: 
i)orice motive de întârz iere, ce nu se datorează prestatorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibi le de a surveni, altfe l decât prin încalcarea 
contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solic ita prelungirea perioadei de 
prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, 

perioada de prestare ş i vor semna un act adiţional. 
13 .3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, 
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util , achizitoru lui. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţi lor, prin 

act adiţional. 
13 .4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o pre! ungire a termenului de 
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitoru lui de a solicita 

penalităţi prestatorului. 
14. Ajustarea preţului contractului 
14.1 - Pentru serviciile prestate, plaţi le datorate de achiz itor prestatorului sunt tarife le 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
14.2 - Preţul contractului nu se actualizează . 
15. Amendamente 
15.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conven i 
modificarea c lauzelor contractului, prin act adiţional , numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime a le acestora ş i care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului. 
16. Subcontractanţi 
16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a 
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaş i condiţii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul si numai cu acordul lui prealabil. 



Bulevardul Pictor Nicolae Grigorescu nr. 41 
Sector 3, Municipiul Bucuresti 
Tel. 021.341.20.31 Fax 021.341.20.35 
E-mail: constantingorgos@yahoo.com 

17. Cesiunea 

: .... "• .... 1: . ,,. • ,,,, . 
-~ :( ! ·; ·: .. •,.. ... . .. • .. . ..... 
ROMÂNIA 

17.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau pa11ial obligaţiile sale asumate prin 
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
17.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind ob li gaţiil e 

asumate prin contract. 
18. Forţa majoră 
18 .1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

18.2 - Fo11a majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate pri n 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţi l or până la apariţia acesteia. 
18.4 - Partea contractantă care invocă fo11a majoră are obligaţia de a notifica celei lalte părţ.i , 
imediat ş i în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care î i stau la d i spoziţie 

în vederea I imitării consecinţelor. 
18.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai marc de 6 
luni , fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

19. Soluţionarea litigiilor 
19.1 - Achizitorul ş i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiab il ă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între e i în cadrul sau în 
legatură cu îndeplinirea contractului. 
19.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul ş i 

prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, 

fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti d in 
Bucuresti . 
20. Limba care guvernează contractul 
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

21. Comunicări 
21. 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 ş i în momentul 

pnm1rn. 
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării . 
22. Legea aplicabilă contractului 
22 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
23. Protecţia datelor cu caracter personal 
În temeiul ş i/sau în legătură cu Contractul, anumite date cu caracter personal a le persoanelor 
fi zice care au calitatea de reprezentanţi, persoane de contact, angajaţi ai Părţi lor (denumite 
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în continuare „Persoanele vizate") sunt sau vor fi puse la dispoziţia Părţilor fie în cuprinsul 
acestui Contract, fie prin transmitere ulterioară între Părţi. Astfel, vor putea fi prelucrate 
( inclusiv prin colectare, stocare şi utilizare) următoarele categorii de date cu caracter 
personal ale Persoanelor vizate: nume, prenume, număr de telefon, adresă de email , 
semnătura, funcţia, în legătură cu reprezentanţii sau persoanele de contact ale celeilalte 
Părţi. Aceste date vor putea fi colectate fie de la cealaltă Parte, fie direct de la Persoanele 

vizate. 
F iecare Parte se obligă să prelucreze datele personale ale Persoanelor vizate doar în scopul 
stabilirii , derulării , monitorizării şi ţinerii evidenţei relaţiilor de afaceri dintre ele desfăşurate 
in temeiul Contractului şi este răspunzătoare faţă de ceal altă Parte pentru orice prejudici u 
cauzat ca urmare a unei încălcări de către aceasta a dispozi ţiilo r Regulamentului general 
privind protecţia datelor, a legislaţiei române în domeniu, precum şi a prezentului Contract. 
Pentru a asigura informarea la timp, transparentă ş i relevantă a Persoanelor vizate, conform 
cerinţelor legislaţiei aplicabile în domeniu, fiecare Parte va întocmi şi va fi răspunzătoare 
pentru conţinutul propriei sale note de informare cu privire la prelucrarea de date cu caracter 
personal pe care o desfăşoară în legătură cu Persoanele vizate ale celeilalte Părţi , precum si 
pentru orice prejudicii cauzate (inclusiv sancţiuni aplicate) ca urmare a neîndepliniri i, total 
sau parţial , a acestei obligaţii care-i revine. Totodată, pentru facil itarea procesului de 
comunicare cu Persoanele vizate, fiecare Parte se obligă să comunice către Persoanele sale 
v izate nota de informare a celeilalte Părti în numele acestei Părti în te1men de cel mult 15 

' ' 
(cincisprezece) zile de la momentul primirii respectivei note de informare de la cealal tă 
Parte, ş i să furnizeze celeilalte Părţi în scris de îndată dovada comunicării . Părţil e îş i vor 
comunica reciproc notele de informare pentru Persoanele lor vizate în cel mult 30 (treizeci) 
de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Contract. 
Datele cu caracter personal prelucrate de fiecare Parte trebuie să fie exacte, complete ş i 
actuale. În acest scop, fiecare Parte o va informa pe cealaltă Parte de îndată în cazul în care 
Persoanele vizate i-au comunicat orice modificare a datelor cu caracter personal prelucrate 
conform prezentului articol. 
Partite se obligă reciproc să implementeze, să menţină şi să opereze măsuri tehnice ş i 
organizatorice suficiente şi adecvate care să îndeplinească cerinţele legi slaţiei api icabi le 
privind protecţia datelor cu caracter personal pentru a asigura securitatea, confidenţiali tatea , 
disponibilitatea şi integritatea datelor cu caracter personal şi protejarea lor împotriva 
prelucrării (inclusiv utilizării) neautorizate sau nelegale şi împotriva pierderii accidentale, 
distrugerii ş i/sau deteriorării lor; la cererea în scris a celeilalte Părţ i , fiecare Parte va 
prezenta dovezi ale respectării în concret ş i corespunzător a acestor obligaţii. 
Fiecare Parte se obligă să notifice în scris, imediat sau în cel mult 24 de ore, pe cealaltă 
Parte, cu privire la orice plângere şi/sau cerere care se referă la prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale Persoanelor sale vizate, sau la respectarea legislaţiei in vigoare sau a 
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instrucţiunilor celeilalte Părţi în această materie, ori, <lupa caz, sau cu privire la orice 
incident de securitate privind aceste date. 
Oricind pe parcursul derularii raporturilor lor de afaceri în temeiul şi/sau în legătură cu acest 
Contract, fiecare dintre Părţi, la solicitarea celeilalte Parti şi/sau a Persoanelor vizate, 
precum şi la încetarea raporturilor de afaceri în temeiul şi/sau în legătură cu acest Contract, 
în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la solicitare, respectiv încetarea 
raporturilor de afaceri, fiecare Parte se obligă să şteargă datele cu caracter personal ale 
Persoanelor vizate ale celeilalte Părţi, cu exceptia cazurilor în care este îndreptăţită să 
stocheze şi/sau să prelucreze în continuare aceste date, total/parţial, în baza unei prevederi 
legale, a unui interes legitim, şi/sau în cazul în care a obţinut în mod legal consimţământul 
vreuneia dintre Persoanele vizate ale celeilalte Părţi. La solicitarea oricăreia dintre Părţi sau 
a unei Persoane vizate a acestei Părţi, cealaltă Parte va transmite în scris dovada respectarii 
obligaţilor prevazute în prezentul articol, şi/sau motivele pentru care este îndreptăţită să 
stocheze şi/sau să prelucreze în continuare datele personale respective. 
La solicitarea oricăreia dintre Părţi sau a unei Persoane vizate a acestei Părţi, cealaltă Parte 
va transmite în scris dovada respectarii obligaţilor prevazute în prezentul articol, şi/sau 
motivele pentru care este îndreptăţită să stocheze şi/sau să prelucreze în continuare datele 
personale respective. 
Părţle se obligă să-şi ofere, cu celeritate, în mod rezonabil şi cu bună-credinţă, asistenţă şi 
cooperare reciprocă la solicitarea oricăreia dintre acestea în vederea respectarii obligaţiilor 
lor în ceea ce priveşte datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate în conformitate cu 
legislaţia aplicabilă privind protecţia acestor date. 
În contextul îndeplinirii obligaţiilor menţionate în Contract, datele cu caracter personal ale 
Persoanelor vizate vor putea fi transferate în străinătate, către state din Uniunea Europeană 
(,,UE"), Spaţiul Economic European (,,SEE"), ori din afara UE sau a SEE. Orice transfer de 
date cu caracter personal realizat de oricare din Părţi va respecta cerinţele legale prevăzute 
în legislaţia aplicabilă, incluzând Regulamentul UE nr. 679/2016. 
În cazul şi în măsura în care oricare dintre Părţi va acţiona, în calitate de persoană 
împuternicită pentru cealaltă Parte, în legătură cu date cu caracter personal prelucrate în 
temeiul şi/sau în legătură cu Contractul, Părţile se obligă să încheie un acord de prelucrare a 
datelor în conformitate cu prevederile Art. 28 din Regulamentul general privind protecţia 
datelor sau orice prevedere legală subsecventă echivalentă a acestuia, pentru a asigura 
conformitatea cu cerinţele legale aplicabile cu privire la o astfel de prelucrare de date cu 
caracter personal. 

Parţile au înteles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte azi 

Achizitor Prestator 
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ANEXA NR.1 

la contractul nr. --------

Partite: 
Spitalul de Psihiatrie TITAN „ Dr. Constantin Gorgos „ cu sediul Bucu resti , Bd. Pictor 

Nicolae Grigorescu nr. 41 , sector 3, Cod unic de inregistrare fiscala: 14908162 cont IBA nr. 
RO79TREZ703504 l XXX00 151, deschis la Trezoreria Sector 3 Bucuresti , reprezentata legal 
de Ec Mariana Valy Besoiu in calitate de MANAGER, în calitate de BENEFICIAR DE 
SERVICII, 

SI 

SC ______ SRL cu sediul in ______ Str. _ _____ nr __ _ 
tel _ ______ , e_mail: _______ inregistrat la Registrul Oficiul Comertului 
sub nr cod fiscal _ _____ cont 

deschis la Trezoreria ____ _ , reprezentata prin 
___ ___ ______ or în calitate de prestator, pe de altă parte. 

Avand in vedere necesitatea indeplinirii de catre PRESTATOR a obligatiilor inscrise si 
in Caietul de Sarcini se încheie prezenta anexa la Contractul de prestari servicii de paza, care 
stipuleaza principalele obiective pe care trebuie sa le indeplineasca PRESTA TORUL : 
1. Date generale 

Serviciile de pază se vor asigura in conformitate cu Legea 333/2003 pentru următoare le 

obiective: 
J 3 ( trei ) posturi permanente ( 24/24 ore , şapte zile din şapte) Spital si Centrul TSA 
si poarta de acces din strada Prisaca Dornei nr 4 . 
C Posturile sunt la adresa din Bucuresti , Bd. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 41 , sector 3 
2. Obiective şi cerinţe generale 
Obiectiv: Asigurarea Serviciilor de paza, protecţie si supraveghere, control acces la sediul 
Spitalului de Psihiatrie TITAN „ Dr. Constantin Gorgos „ din Bucuresti, Bd. Pictor Nicolae 
Grigorescu nr. 41 , sector 3.în vederea desfăşurării activităţilor specifice ale unitatii 
Achizitoare 

Serviciile specia lizate de pază neînarmată vor avea ca obiective primare: 
a) Controlul accesului în obiectiv în conformitate cu procedurile Achizitorului ; 
b) paza proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive; 
c) paza proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor 

acţiuni producătoare de pagube materiale; 
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d) detectarea substanţelor, armelor, explozibi lilor sau a materialelor de orice natură care 
pot provoca o pagubă; 

e) paza proprietăţii intelectuale; 
f) paza mediului înconjurător; 
g) fumizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apăru te în 

timpul activităţii de pază. 
h) Asigurarea protecţiei bunurilor şi persoanelor în obiectiv;Protecţia mediului 

înconjurător;sigurarea unei capacităţi de suplimentare a resurselor pentru perioade 
limitate în caz de eveniment ( ex. creşterea gradului de alertă teroristă); 

i) Utilizarea sistemului de securitate al obiectivului la nivelul de eficacitate şi efic i enţă 

proiectat în vederea asigurării calităţii serviciului - acolo unde ex istă; 

j) Folosirea personalului de pază calificat pentru asigurarea competenţelor din punct de 
vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă precum şi al specificului activităţilor 

Achizitorului; 
k) Fumizarea către reprezentanţii beneficiarului şi către autorităţile competente a 

informaţiilor legate de incidente apărute în timpul activităţii de pază; 
1) Participarea furnizorului de servicii de pază la paguba produsă de un incident în cazul 

în care serviciul nu a fost efectuat conform contractului; asigurarea resurselor de 
despăgubire. 

3. Modalităţile de prestare a serviciilor specializate de pază: 
Se vor întocmi consemne particulare ale obiectivului cu atribuţii si responsabilităţi 

cerute de către conducerea autoritatii contractante (ex. patrularea perimetrului si pa7.a 
acestuia, supravegherea diferitelor zone, menţinerea ordinii si liniştii publice in zona 
obiectivelor). Acestea vor fi specificate in Planul de paza. Prestatorul are obligatia de a 
acorda asistenta autoritati i contractante pentru întocmirea planului de paza. Prin planul de 
pază se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului păzit, în zona respectivă, numărul 
de posturi şi amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, amenajările, instalaţii le 
ş i mijloacele tehnice de pază şi de alarmare, consemnul posturilor, legătura şi cooperarea cu 
alte organe cu atribuţii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor ş i modul de 
acţiune în diferite s ituaţii. De asemenea, vor fi prevăzute şi reguli le de acces, potrivit 
di spoziţiilor conducătorului unităţii, precum şi documentele specifice serviciului de pază . 

Durata serviciului in posturi, frecventa serviciului de patrulare, locaţiile posturi lor de 
paza, consemnele generale si particulare, obligaţiile personalului pazei, reguli de acces, 
precum si alte menţiuni legate de acestea vor fi detaliate in "Planul de paza " al obiectivului 
care se întocmeşte de către personalul prestatorului împreuna cu reprezentaţii beneficiarului, 
respectiv se avizează si se aproba de către instituţiile responsabile in as igurarea ordinii 
publice. 
3 .1. Activităţi necesare a fi realizate de prestator : 
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O Verificarea modului de efectuare a serviciului de către personalul de pază, 
reprezentanti legali ai finnei de paza avand obligatia să asigure controlul acestora prin 
personal anume desemnat. 
O Paza obiectivului asigurat este coordonată de către un şef de tură pe schimb, care 
efectuează instruirea şi repartizarea în posturi a personalului de pază, preluând atribuţiile unui 

post de pază în caz de nevoie . 
O Pentru fiecare obiectiv asigurat cu pază şi protecţie reprezentantul legal al firmei de 
paza trebuie să desemneze un şef de obiectiv care să asigure relaţionarea permanentă cu 
achizitorul serviciilor de pază şi să dispună măsuri de eficientizare a serviciul ui prestat, 
precum şi controlul personalului din subordine. 
J Verificarea modului de efectuare a serv iciului de pază se realizează zilnic, cel puţin o 
dată pe schimb, de către personalul cu atribuţii de control anume desemnat, consemnându-se 
despre aceasta în registrul de control din spital 
O Şeful de tură sau de obiectiv, după caz, execută instruirea agenţilor de pază cu 
prevederi le consemnelor generale şi pa1iiculare ş i răspunde de modul de executare a 

serv iciului de către aceştia. 
O În vederea evidenţierii executări i serviciului de pază, reprezntantul soc i etăţii de pază 
şi protecţie are obligaţia de a asigura documentele necesare specifice prevăzute în anexa nr. 2 
din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor ,iar şeful de obiectiv, de a verifica completarea 

corespunzătoare a acestora. 
O Prestatorul are obl igaţia dotării personalului de pază cu ecusoane de identificare, 
potrivit a1i. 43 din Legea nr 333/2003;. 
O Ecusonul este obligatoriu pentru agenti de paza , se poartă în partea stângă superioară 
a uniformei, la vedere, asigurând vizibilitatea datelor de identificare. (model ecuson conform 
anexei nr. 6B. din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 ) 
O Documentele specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază se înregistrează la 
prestator şi se vizează spre neschimbare de beneficiar, iar după completare prestatorul asigură 
păstrarea acestora pe o durată de minimum 2 ani 
O Controlul modului în care sunt consemnate activ ităţile desfăşurate în documentele 
specifice executării şi evidenţieri i serviciului de pază revine şefului de obiectiv„ 
O Sa deţina mijloace tehnico-materiale în vederea desfăşurării activităţi i pentru care a 

fost licenţiată; 
O Personalul de pază angajat sa fie calificat şi cu atestat profesional conform legii 
J Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind 
direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor ş i valorilor încredinţate . 
Personalul de pază este obligat: 

1. să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului , pentru a 
preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţi lor păzite; 
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2. să păzească obiectivul, bunurile ş i valorile nominal izate în planul de pază şi să asigure 
integritatea acestora; 

3. să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu 
dispoziţii le interne; 

4 . să oprească ş i să legitimeze persoanele despre care exi stă date sau indicii că au săvârş it 
infracţiuni ori alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care 

5. încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor 
flagrante, să prindă şi să prezinte poliţiei pe făptuitor, să oprească ş i să predea po liţie i 
bunurile ori valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri 
pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru I uarca 
acestor măsuri . Procesul-verbal astfe l întocmit constituie act de sesizare a organelor de 
urmărire penală; 

6. să încunoştinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre 
producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate; 

7. în caz de avarii produse la instalaţii , conducte sau rezervoare de apă, combusti bi Ii ori 
de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care 
sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţă celor în drept 
asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţe lor 

evenimentului; 
8. în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a 

bunurilor ş i a valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţi a; 
9. să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor ş i de evacuare a bunurilor ş i a 

valorilor în caz de dezastre; 
1 O. să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii 

ş i să-şi dea concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de urmărire penal ă 

sau de organele de poliţie; 
11. să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la 

asemenea date şi informaţii; 
12 . să poarte numai în timpul serv iciului mijloacele de apărare, de protecţie şi armamentul 

cu care este dotat şi să facă uz de armă numai în cazuri le şi în condiţi ile prevăzute de 
lege; 

13 . să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciulu i 
14.să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume 

astfel de băuturi în timpul serv iciului; 
15 .să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabi I conducerea uni tăţii 

despre aceasta; 
16. să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, ş i să 

fie respectuos în raporturile de serviciu; 
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17 .să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valori le păzite, precum ş i 
orice alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază; 

1 8.să respecte consemnul general şi particular al postului. 
Şeful formaţiei de pază , pe lângă obligaţiile prevăzute la art. 46,din Legea nr 

333/2003 are ş i următoarele atribuţii: 
a) să organizeze, să conducă şi să controleze activitatea de pază, precum şi modul de 

executare a serviciului de către personalul din subordine; 
b) să informeze de îndată conducerea unităţii şi poliţia despre evenimentele produse pe 

timpul acti vităţii de pază şi să ţină evidenţa acestora; 
c) să propună conducerii unităţii măsuri pentru perfecţionarea activităţii de pază, conform 

legislatie i in vigoare precum si anuntarea conducerii spitalului 
de eventualele modificari legislative aparute in termen de maxim 5 zile de la publicarea 

in Monitorul Oficial ; 
d) să execute programul de pregătire profesională specifică a personalului de pază din 

subordine. 
3 .3 Se va asigura protecţia persoanelor şi valorilor prin mijloace specifice, inclusiv prin 
patrulări la momente de timp aleatoare atât pe timpul zilei cat si in timpul nopţii .Ofertanţii 
vor asigura: 
a) mijloace de comunicaţie propuse pentru îndeplinirea activ ităţilor specifice serviciilor de 

pază; 
b) echipamentul care va fi obligatoriu compus cel puţin din: încălţăminte adecvată (pantofi), 

camasa, cravata, bluzon. 
c) mijloace de auto-apărare 
Alte activităţi: 

Agenţii de paza răspund material, administrativ sau după caz penal pentru prejudiciile 
produse la obiectivele aflate in paza prin neîndeplinirea obligaţiilor ce decurg din executarea 

pazei obiectivului. 
Prestatorul răspunde in exclusivitate de pregătirea personalului care executa serviciul, 

precum si de respectarea de către acesta a normelor legale priv ind sănătatea si securitatea in 
munca - P.S.I,. 

Pentru situaţi ile in care la sediul Autoritatii contractante, apare exacerbarea fenomenului 
infracţional s i se impune o reacţie corespunzătoare a agenţilor de paza, pentru ca aceştia sa 
poată face fata unor situaţii extreme, la solicitare, firmele de paza vor trebui sa asigure, in 
condiţiile legii , serviciu de paza înarmat. In funcţie de situaţie, armamentul folos it va fi de tip 

ne letal. 
Pentru creşterea eficientei serviciilor de paza, ofertanţii vor trebui sa asigure serv icii de 

paza cu agenţi de paza 
In cazul apariţiei unor situaţii deosebite, generate de sustrageri de bunuri din obiective, 

prestatorul va pa1ticipa alături de beneficiar la analizele de evenimente. Personalul din partea 
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firmei prestatoare va colabora la investigarea de către instituţiile abilitate, la analiza 
declaraţiilor persoanelor implicate in incident precum ş i la modul de producere a incidentului 
in cazul s ituaţiilor operative care au favorizat apariţia incidentului . 

Agentii de paza vor îndeplinii si alte sarcini trasate de de catre conducerea autoritati i 
contractante ( beneficiar ). 
Rezultate preconizate: 
R. l Începând cu prima zi de contract, firma prestatoare va as igura logistica necesară 
desfăşurării corespunzătoare a activităţii şi anume: 
- prestatorul va asigura toate registrele prevăzute de legis l aţie pentru desfăşurarea 

corespunzătoare a serviciului. 
R.2 Serviciul de pază se va desfăşura conform Planului de paza ex istent si aprobat de catrc 
organele competente, întocmit in conformitate cu legislatia in vigoare si care va fi completat 
s i dat spre avizare organelor abilitate conform pct 3 din anexa la prezentul contract 
R.3 Agenţii de pază vor putea efectua serviciul în obiectivele Autoritatii contractante numai 
după însuşirea unui instructaj pe linie de protecţia muncii şi P.S.I., efectuat de către 

personalul de specialitate al beneficiarului. 
R.4 Personalul executant, prin natura activităţii prestate, va manifesta o deosebită atenţi e 

astfel încât să se evite producerea oricăror evenimente care să aibă efecte nocive asupra 
mediului sau asupra stării de sănătate a personalului; 
R.5 Firma prestatoare răspunde de eventualele impacturi negative asupra mediului 
înconjurător, rezultate în urma activităţii sale . 
5. Norme de securitatea muncii, P.S.I. ş i protecţia mediului 
5.1 Securitatea muncii : 
5 .1.1 Personalul firmei prestatoare îşi va desfăşura activitatea in (în locaţiile solicitate) în 
conformitate cu prevederile: 
- Legii nr 319/2006 privind Securitatea ş i Sanatatea în Muncă; 
- ormelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 (H.G .1425 /2006); 
- H.G. 1091/2006 privind cerinţede Securitate şi Sanatate pentru locul de muncă; 
- H.G. 1146 / 2006 privind cerinţe minime de Securitate şi Sanatate pentru utilizarea în 
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. 

5. 1.2 Agenţii de pază vor putea efectua serviciul în obiectiv numai după însuş irea unui 
instructaj pe linie de protecţia muncii ş i PSI, efectuat de către personalul de specialitate a l 
beneficiarului, instructaj care va avea durata de minim 8 ore şi va fi consemnat într-un proces 
verbal semnat de reprezentanţii beneficiarului, ai prestatorului şi de către personalul de pază . 

5.1.3 Serviciul de pază se va desfăşura conform unei Planului de paza, intocmit in 
conformitate cu legislatia în vigoare. 
5.2.Prevenirea ş i Stingerea Incendiilor: 
5.2.1 în timpul desfăşurarii activităţii în incinta obiectivelor personalul prestator va respecta 
întocmai prevederile: 
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- Legii 307/2006 pe linie de prevenire şi stingere a Incendiilor; 
- PE 00911993; 
- Ordinului MAI 163 / 2007. 

5.3. Protecţi a Mediului : 
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5.3.1 Personalul executant, prin natura activ ităţii prestate, va manifesta o deosebită atenţie 
astfel încât să se evite producerea oricăror evenimente care să aibă efecte nocive asupra 
mediului sau asupra stării de sănătate a personalului; 
5.3.2 Vor fi respectate întocmai prevederile OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului; 
5.3.3 Firma prestatoare răspunde de eventualele impacturi negative asupra mediului 
înconjurător, rezultate în urma activ ităţii sale . 

Achizitor Prestator 


