
CONTRACT PRESTARI SERVICII PAZA

I. PARTILE CONTRACTANTE

MMA GROUP SECURITY SRL, cu sediul socialin Loc. Galati, Str. Cluj, nr. 12, camera 1,
Bloc D2, scara 4, etaj 2, ap 66 , Jud. Galati, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr
J17194112011, avAnd CUI RO 28881130 si cont IBAN RO40 RNCB 0748 1231 5394 0001,
deschis la BCR , si cont trezorerie RO39 TREZ 3065 069X XX01 1960 reprezentata prin doamna
Elena-luliana CODREANU - Administrator,.in calitate de Prestator

SI

OFICIU DE CADASTRU Sl PUBLICITATE IMOBILIARA GALATI cu sediul in Municipiul
Galati, Str. DomneascS, nr. 244, Jud. Galati, avand CUI 9792290 si cont IBAN RO
81TRE223G510103200130X deschis la Trezoreria Municipiului Galati, reprezentata prin
Domnul ROMEO SCARLAT - Director, in calitate de Beneficiar

au convenit incheierea prezentul contract, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Obiectul contractului il constituie asigurarea de cdtre Prestator a serviciilor de pazi si
protectie, in conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza bunurilor, valorilor si protectia
persoanei, la punctul de lucru situat in Municipiul Galati, Strada Domneasci , nr. 244, Judel
Galali.

a ur. DURATA coNTRAcruLUI

3.1. Prezentul contract este valabil de la data de 01.02.2022 pAni la data de 31.03.2022,
existAnd posibilitatea de prelungire prin act aditional.

tV. PRETUL CONTRACTULUI Si MODALITATI DE PLATA

4.1 Pretul pentru prestarea servicilor de paza este 16,75 lei/ora/ agenUpost + TVA.

4.2 Valoarea totald a contractului este calculati in functie de numirul de agenti si respectiv
numdrul de ore prestate de cdtre acestia: 1416 ore* 16,75|eilord* 1 agent la care se adaugi
TVA 19%, respectiv 23.576,40lei la care se adaugi -|VA4.479,52 

lei,
4.3. Beneficiarul va achita contravaloarea facturii emise de catre Prestator in termen de maxim
30 zile calendaristice, de la data prezentiriifacturii .

4.4. Plata se va face cu ordin de platd in contul Prestatorului.
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4.5. De asemenea, in caz de neexecutare a obligaliilor, Prestatorul si Beneficiarul au dreptul de
a solicita rezilierea contractului, cu o notificare prealabili de 5 de zile calendaristice, trimisd
Beneficiarului dupi data scadenlei.

4.6. Pirtile isi vor comunica in maxim 10 zile calendaristice, orice modificare cu privire la
numirul de cont, schimbarea bincii si alte modalititi de efectuarea siincasarea pldtilor.

4.7' Pretul serviciului prestat poate fi renegociat ca urmare a modificarilor legislative, ce pot
aduce cresteri a costurilor cu servicul de paza, cu o notificare prealabili de 15 zile calendaristice.
De asemenea, pretul serviciului prestat poate fi renegociat in oricare alte conditii, prin conventia
partilor, inclusiv diminuarea acestuia in functie de comenzile Beneficiarului.

V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1 . Obligatiile Prestatorului

a) Agentii de paza vor desfisura activitati in conformitate cu prevederile legale si vor actiona
conform consemnelor generale si particulare ale postului, pentru prevenirea tulburarii
bunului mers al activitatii Beneficiarului, precum si pentru asigurarea integrititii fizice a
bunurilor si a personalului din cadrul obiectivului.

b) Agentii de paza nu vor incilca consemnul, prin executarea unor dispozitii ale Beneficiarului,
ce pot compromite prevederile contractuale si vor sesiza de indata conducerea societatii prin
seful nemijlocit, de aceastd solicitare,

c) in cazul in care agentii de pazi sunt nevoiti si intervina la evenimente si se constati ci
sunt depdsiti atit numeric cAt si ca dotare vor solicita ajutorul echipajelor de interventie precum
si al Politiei.

d) Sd nu aducd prejudicii de orice fel Beneficiarului si si anunte conducerea Beneficiarului de
orice neregulile sau abaterile sesizate in timpul serviciului.

e) Activitatile de pazd si protectie se vor desfasura conform prevederilor legale si a celor
previzute in planul de paz5.

5.2. Obligatiile Beneficiarului.

a) si puna la dispozitia Prestatorului toate datele si informatiile necesare desfisurarii activitatii
de in obiectiv;

b) si achite la termen facturile emise de catre prestator in conditiile prezentului contract;

c) si nu solicite alte servicii in afara celor prevdzute in contract;

d) sn nu solicite, in mod nejustificat, pe intreaga perioada prevazuata la art.3.1, micsorarea
numarului de agenti, stabilit de comun acord la incheierea contractului, pentru derularea
corespunzatoare a serviciilor de paza;

e) sd pund la dispozitia agentilor ce vor asigura serviciile de paza, de la data derularii serviciilor
de paza, pichete/ cabine izolate termic racordate la o sursa de energie electrici, astfel incat si
existe iluminat in incinta acestuia iar pentru perioada iernii sd existe o sursa de incalzire;

f) sd asigure accesul la o sursa de apa potabili si un grup sanitar pe toata perioada
contractuali, in incinta obiectivului;

g) in conformitate cu art, 5 din legea nr.333/2003 paza se organizeaza si se efectueaza potrivit
planului de paza, intocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se pazesc, cu avizul de



specialitate al politiei, Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de

paza',

h) in situatia in care planul de paza nu este inregistrat, din culpa exclusiva a beneficiarului, in
vederea avizarii, la unitatea de politie competentd, iar serviciile de paza se efectueazi in lipsa
acestuia, beneficiarul se obligi sd suporte, in termen de maxim 48 de ore, eventuala amendi
aplicatd prestatorului de organul de politie competent;

i) sd asigure securitatea si sinatatea lucratorilor prestatorului in toate aspectele legate de
munca;

i) se verifice modul de prestare al serviciilor de catre agentii de pazi, pentru a stabili' 
conformitatea lor cu prevederile din planul de pazS;

k) si instiinteze Prestatorul despre neregulile constatate, cu ocazia controalelor efectuate;

l) si stabileascd reguli stricte de acces persoane si auto, in timpul si in afara orelor de program,
stabilind persoanele de contact, care pot sa dispuna in acest sens, in lipsa conducerii societatii;

n m) din momentul prinderii si imobilizarii infractorilor, care au actionat impotriva bunului mers al
activitdtii Beneficiarului, actiunea civilS sau penal5 va fi sustinuti de citre Beneficiar.

VI. GARANTII
6.{. Prestatorul garanleazd pentru producerea unor pagube (degradiri, furturi) in gestiunea
Beneficiarului dacd pagubele au fost produse exclusiv din culpa sa, respectiv din cauza
neexecutdrii de cdtre Prestator a obligatiilor sale contractuale, precum 9i dacd pagubele
respective au fost efectiv constatate de citre organele abilitate (Politie, Pompieri, etc).

6.2. Valoarea de despigubire este cea de intrare in gestiunea Beneficiarului, in care se include
si uzura fizici si morald a bunului respectiv, valoare ce se va stabili in urma unei expertize de
specialitate.

6.3. Prestatorul este obligat sd despdgubeascd pe Beneficiar pentru faptele reiesite din fapta sa
proprie sau si din fapta sa proprie, in concurenta cu altifactori.

,A' 1 6.4. ln cazul in care Beneficiarul este despagubit de citre Prestator si ulterior este despigubit si
de citre un tert, acesta se obligd sa-i returneze Prestatoruluil despdgubirea primiti de la tert.

V!!. CLAUZE EXONERATOARE DE RASPUNDERE

7.{. Pirtile sunt exonerate de rdspundere Tn caz de forta majord.
7.2. Forta majori este acel eveniment imprevizibil la data incheierii contractului si ale cdrui
consecinte sunt de neinlaturat sau extrem de costisitoare pentru partea care o invoci si care
impiedici partea s5-si indeplineasci corespunzdtor obligatiile asumate prin contract. Sunt
considerate asemenea evenimente: razboiul, calamititile naturale, grevele, restrictiile legale si
orice alt eveniment care sunt in afara controlului pirtii care il invoci.

7.3. Partea care invoci forta majori trimite celeilalte pdrti certificarea emisd de autoritatea
competentd in termen de maxim 48 ore de la obtinere.

7.4. Dacd durata confirmati a existentei cazului de fortd majora este mai mare de 10 zile, pirtile
vor hotiri de comun acord continuarea contractului sau rezilierea acestuia.



7.5. Exonerarea de rdspundere opereazd numai pe durata cazului de fortd majord,

VIII. iNGETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract inceteazi de plin drept, fdrd a mai fi necesard intervenlia unei instan[e
judecitoregti:

a) prin acordulscris al pdrtilor;

b) daci una dintre pd(i este declarati in stare de incapacitate de pldti sau a fost declangatd
procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executirii prezentului contract;

c) pentru motive neimputabile celeilalte pi(i, prin denuntarea unilateralS a contractului, de
oricare dintre p5(i, cu o notificare prealabili de 30 de zile calendaristice;

d) pentru motive imputabile celeilalte p5rti (pentru neexecutarea culpabild a obligaliilor
contractuale), cu o notificare prealabilS de 5 de zile calendaristice;

e) in urma cesionirii contractului de cdtre Prestator firi acordul scris al Beneficiarului.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Prestatorulgaranteazd pistrarea secretului profesional referitor la activitatea desfasuratd de
Beneficiar:

a) Nu va divulga la terte pirti informatiile confidentiale pe toata durata derularii contractului;

b) Pirtile vor pastra confidentialitatea tuturor documentelor privind executarea contractului ,

indiferent de natura acestora si suportul documentelor,

9.2. Modificarea prezentului contract se poate face prin act aditional sau anex5, care va face
parte integranti din contract.

9.3. Orice notificarea in legituri cu prezentului contract va fi transmisi la sediul pi(ilor, indicat
in preambulul contractului si se va face fie pe cale pogtald, prin scrisoare recomandatd, cu
confirmare de primire, considerAndu-se primiti de destinatar la data men[ionati de oficiul pogtal
pe aceasti confirmare, sau prin fax, considerAndu-se primiti in urmdtoarea zi lucrdtoare celei in
care a fost trimisd. in aceste conditii, notificirile verbale nu se iau in considerare, dacd nu sunt
urmate de una din modalitilile indicate mai sus.
9.4 Orice comunicare intre pi(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisi in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atAt in momentul transmiterii, cAt gi in momentul
primirii.

(3) Persoanele responsabile de contract desemnate pentru urmirirea indeplinirii obligaliilor ce
revin p5(ilor din prezentul contract sunt:

- Dl/D-na Manolache loana, din cadrul biroului economic, din partea Achizitorului; tel:
0236311774, email gl@ancpi.ro; inlocuitor - Valentin Plesa, telefon 0236311774 email
valentin. plesa@ancpi. ro

9.5. Pdrlile au convenit ca toate neinfelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia si fie rezolvate pe cale amiabil5 de
reprezentanlii lor. in cazul in care nu este posibili rezolvarea litigiilor pe cale amiabild, p5(ile se
vor adresa instantelor judecitoregti competente.



9.5. Prestatorul are obligatia de a nu cesiona, in totalitate sau partial obligatiile sale asumate
prin contract, fira si obtind in prealabil acordul scris al Beneficiarului.

9.6. Prezentul contract este supus dispozitilor legislatiei romane si a fost incheiat astdzi
28.01.2021in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.
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