CN POŞTA ROMÂNĂ SA
Nr. …………………………

S.C. ______________________ SRL
Nr. ………………………

CONTRACT DE SERVICII DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE
LOTUL.............
1. Încheiat între
Compania Naţională “POŞTA ROMÂNĂ” S.A. cu sediul în B-dul Dacia nr. 140, sector 2,
Bucureşti, tel. 0212007303 fax: 0212007470, Cod IBAN: RO83RNCB0072000589210001 Banca
Comerciala Romana, Cod de înregistrare fiscală RO427410, nr. de ordine în Registrul Comerţului
J40/8636/1998, reprezentată prin Director General – Alexandru PETRESCU în calitate de
achizitor
şi
S.C. _______________ S.R.L., cu sediul în ____________________, nr. __, municipiul ___,
judetul ___, telefon/fax ______________, număr de înmatriculare _____________ , cod fiscal
_________, cod IBAN: __________________- deschis la ___________, reprezentată prin
_____________ în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, 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:
războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile cu excepţia anului bisect care are 366 zile.
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 Prezentul contract are ca obiect efectuarea SERVICIILOR DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE pentru un
număr de ........ obiective, cu un total de........ de posturi de pază din care .......... posturi
permanente şi ..........posturi temporare, conform Anexei 1.
5. Preţul contractului şi modalitaţile de plată
5.1 În schimbul serviciilor prestate, în conformitate cu clauzele acestui contract, achizitorul
datorează prestatorului, cu titlul de plată, un tarif de __ euro/oră/post, fără TVA respectiv
__ lei/oră/post fără TVA, (conform Anexa 3 – Oferta financiară) iar plata se va efectua în

lei la cursul BNR din ziua emiterii facturii.
Emiterea facturii se va face în primele 5 (cinci) zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru fiecare
OJP/Sucursală Specializată/Administraţia Centrală în parte şi va cuprinde contravaloarea în lei a
serviciilor prestate în luna precedentă şi va fi obligatoriu condiţionată şi precedată de fişa de calcul
cu numărul lunar de ore prestate/post semnată de către prestator şi beneficiar.
Plata se va efectua prin ordin de plată, în lei la cursul BNR din ziua facturării, în baza facturii şi a
fişei de calcul, în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la beneficiar.
Plata serviciilor, se va achita de fiecare OJP/Sucursală Specializată/Administraţia Centrală, pe
bază de factură emisă de prestator, în termen de 30 zile de la înregistrarea facturii la achizitor. La
factură se vor ataşa în mod obligatoriu fişele de calcul, semnate de către reprezentanţii
prestatorului, precum şi de reprezentanţii achizitorului (reprezentant OJP/reprezentanţii
sucursalelor specializate/reprezentant Administraţia Centrală).
5.2 Valoarea contractului (pe 6 luni) este de ______________ euro fără TVA respectiv
_______________ lei fără TVA, cu posibilitatea diminuării valorii cu maxim 20% în funcţie de
numărul de obiective şi/sau tipul de posturi necesare în cazul reorganizării reţelei poştale.
5.3 Ajustarea tarifului/oră de la pct. 5.1 se va realiza numai în cazul în care se vor aduce
modificări la nivelul salariului minim pe economie la nivel naţional, aprobate prin hotărâre a
Guvernului.
Formula de ajustare (aplicată pentru tarif/oră) este:
TA = TH final * TI / TH iniţial
unde:
TA = tarif pe oră ajustat care urmează să fie aplicat
TH final = salariul minim pe economie în conformitate cu noua hotărâre a Guvernului, aprobată
TI = tarif pe oră iniţial declarat de către ofertantul câştigător în propunerea financiară
TH iniţial = salariul minim pe economie în conformitate cu hotărârea Guvernului, aprobată, în
vigoare la data ofertării.
Tariful de la pct. 5.1 se poate modifica prin ajustarea preţurilor şi tarifelor unitare din ofertele
financiare iniţiale, în limita fondurilor ce pot fi disponibilizate de Achizitor.
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de 6 (şase) de la data începerii executării contractului.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului începe odată cu preluarea tuturor obiectivelor din Anexa 1, dar nu mai
devreme de constituirea garanţiei de bună execuţie şi nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de
la data semnării contractului;
7.2 Prestatorul desemnat câştigător va prezenta, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la
semnarea contractului de către ambele părţi, în original sau copie legalizată ori copie lizibilă
certificată de reprezentantul prestatorului cu menţiunea „conform cu originalul”, Poliţa de
asigurare de răspundere civilă, încheiată cu o societate de asigurări, valabilă pe perioada de
derulare a contractului.
8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
a) posturi de pază – anexa 1
b) caietul de sarcini – anexa 2
c) oferta financiară – anexa 3;
d) oferta tehnică – anexa 4;
e) garanţia de bună execuţie – anexa 5;
f) licenţa de funcţionare – anexa 6;
g) certificat constatator – anexa 7;
h) certificat de înregistrare – anexa 8;
i) model Fişă de calcul cu numărul lunar de ore prestate/post - anexa 9.

9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1 Prestatorul se obligă ca prin personalul său de specialitate, dotat cu echipament defensiv
adecvat, să asigure paza şi protecţia obiectivelor prevăzute în Anexa 1;
9.2 Prestatorul se obligă să supună spre aprobare achizitorului atribuţiile agenţilor de pază;
9.3 Prestatorul se obligă să asigure pregătirea de specialitate a agenţilor săi care vor asigura paza
şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor CNPR;
9.4 Prestatorul se obligă să asigure respectarea unei ţinute morale şi a unui comportament
civilizat din partea agenţilor săi, în raporturile acestora cu reprezentanţii sau personalul
achizitorului. Orice abatere a acestora de la normele respective va trebui sesizată prompt de către
achizitor conducerii prestatorului de servicii;
9.5 Prestatorul se obligă să asigure ordinea şi liniştea în zona obiectivului, să adopte o atitudine
defensivă în rezolvarea situaţiilor conflictuale (altercaţii, manifestări de agresivitate, etc.) cu
excepţia cazurilor de legitimă apărare şi a încercărilor de forţare a dispozitivului de pază, când va
acţiona în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
9.6 Prestatorul de servicii va limita accesul în sediile (birourile) achizitorului, sau după caz va
interzice accesul persoanelor neautorizate, sau a persoanelor desemnate în mod expres de către
Achizitor;
9.7 Prestatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea oricăror date şi/sau informaţii furnizate de
către achizitor în scopul bunei derulări a contractului, precum şi orice informaţii la care agenţii săi
ar putea avea acces în cadrul îndeplinirii obligaţiilor lor profesionale contractuale;
9.8 Prestatorul de servicii nu-şi asumă obligaţia gestionării sau administrării bunurilor de
patrimoniu ale societăţii beneficiare, ci numai obligaţia de a colabora activ cu organele de
conducere sau execuţie ale acesteia, în vederea preîntâmpinării unor astfel de fapte sau tentative
de sustragere de bunuri şi valori;
9.9 Prestatorul de servicii va întreprinde toate măsurile necesare pentru a preveni sustragerea de
valori şi bunuri materiale din incinta delimitată de pază şi protecţie, conform Anexei 1, în strânsă
colaborare cu personalul unităţii beneficiare, iar în cazul constatării unor sustrageri răspunde
material de contravaloarea acestora (calculată la preţul zilei) urmare a dovedirii vinovăţiei sale;
9.10 Prestatorul are obligaţia de a acorda consultanţă şi de a întocmi împreună cu achizitorul,
planul de pază al fiecărui obiectiv în parte;
9.11 Prestatorul va suporta sancţiunile aplicate în urma controalelor organelor abilitate; în situaţia
în care prestatorul este sancţionat în mod repetat, autoritatea contractantă va denunţa unilateral
contractul;
9.12 Prestatorul se obligă să efectueze paza cu personal specializat şi atestat prin cursuri de
calificare şi instruire de către organele de poliţie competente şi care va fi dotat cu uniformă şi
însemne distinctive, precum şi cu echipament defensiv adecvat, astfel cum este prevăzut în oferta
tehnică, anexa nr. 4 la prezentul contract;
9.13 Prestatorul se obligă să asigure dotarea agenţilor de pază conform ofertei tehnice – anexa nr.
4;
9.14 Prestatorul răspunde în exclusivitate de pregătirea personalului şi respectarea normelor
legale privind sănătatea si securitatea în muncă, apărarea împotriva incendiilor, protecţia mediului,
cuprinse în Legea nr. 319/2006, Legea nr. 307/2006 şi Ordinul nr. 163/2007; ;
9.15 Prestatorul se obligă ca la începerea prestaţiei să asigure şi să întocmească pentru fiecare
post de pază documentele de serviciu prevăzute de Lege după cum urmează:

registrul de proces-verbal de predare-primire a serviciului;

registrul de evidenţă acces persoane şi autovehicule;

registrul unic de control;

registrul de evenimente;

registrul de control, în care se consemnează controalele efectuate de reprezentanţii
beneficiarului şi prestatorului;
9.16 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin
contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitate, o sumă
echivalentă cu 0,1% pe zi din valoarea serviciilor neexecutate, executate necorespunzător sau cu
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor;
9.17 Prestatorul declară că îndeplineşte toate condiţiile necesare şi suficiente pentru prestarea

serviciilor ce fac obiectul prezentului contract;
9.18 Prestatorul va răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de protecţia muncii prevăzute de
legislaţia în vigoare pentru agenţii de pază;
9.19 Prestatorul se obligă să acorde sprijin agenţilor săi prin intervenţia echipelor mobile în fiecare
judeţ al ţării în cazul unor evenimente neaşteptate;
9.20 Prestatorul se obligă să asigure un număr de cel puţin __ autoturisme pentru intervenţia la
obiective;
9.21 Agenţii de pază trebuie să poarte permanent în timpul serviciului uniforma şi dotările
obligatorii; să nu părăsească sub niciun motiv postul, decât în condiţii strict prevăzute pentru
aceasta, menţionate în planul de pază;
9.22 Conform prevederilor legale în vigoare agenţii de pază trebuie să poarte permanent
armamentul letal şi muniţia aferentă în posturile indicate de beneficiar;
9.23 Să asigure prelungirea licenţelor/autorizaţiilor de funcţionare prevăzute de lege în cazul în
care acestea expiră în perioada de derulare a contractului de servicii.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obligă să indice în mod precis obiectivele pentru care solicită prestare de
servicii, să participe la întocmirea planurilor de pază împreună cu prestatorul şi să le supună
avizului de specialitate al poliţiei;
10.2 Achizitorul se obligă să plătească serviciile prestate la termenele prevăzute în contract, în
termen de 30 zile de la primirea/înregistrarea facturii emisă de către Prestator, în caz contrar
suportând o penalizare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea facturii, fără ca
penalităţile să depăşească cuantumul sumelor scadente pe care achizitorul trebuie să le achite
Prestatorului;
10.3 Achizitorul se obligă să asigure prestatorului condiţiile necesare organizării şi coordonării
serviciului de pază;
10.4 Achizitorul se obligă să păstreze confidenţialitatea oricăror date sau informaţii referitoare la
înţelegerile ce au intervenit între cele două părţi prin semnarea prezentului contract;
10.5 Achizitorul se obligă să notifice prompt conducerii prestatorului, orice modificare în
programul de funcţionare a obiectivelor şi toate măsurile ce prin natura lor implică măsuri
suplimentare de protecţie;
10.6 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a diminua numărul de posturi de pază cu maxim 20%, cât şi
de a modifica tipul postului de pază fizică umană, în funcţie de reorganizarea reţelei poştale. În
acest sens, Achizitorul va notifica în prealabil Prestatorul, cu cel puţin 15 zile înainte de data când
va opera încetarea efectivă a postului de paza şi/sau modificarea tipului de pază fizică umană.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 Partea care nu a efectuat sau a efectuat cu întârziere obligaţiile pe care şi le-a asumat prin
prezentul contract, datorează celeilalte părţi penalităţi.
11.2 Penalizările calculate şi percepute vor fi de 0,1% din valoarea operaţiunii neefectuate, pentru
fiecare zi de întârziere, ţinând cont şi de dispoziţiile punctului 10.2.
11.3 Aceste penalităţi se referă la prestaţiile de servicii sau plăţile făcute în afara termenelor
stabilite, la valoarea operaţiunii neefectuate în termenele contractuale stabilite, precum şi la timpii
de întârziere a remedierilor.
11.4 Valoarea penalităţilor va fi plătită de către prestator sau achizitor în maxim 20 de zile de la
notificare.
11.5 Părţile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabilă a tuturor diferendelor
apărute pe parcursul derulării contractului.
11.6 În cazul în care rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, diferendul va fi supus rezolvării
instanţei de drept comun.

Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului sub forma de
Scrisoare de Garanţie bancară, Ordin de Plată nepurtător de dobândă sau printr-un instrument
de garantare emis de o societate de asigurari, în cuantum de 5% din valoarea totală a
contractului, valabilă pentru toată durata contractului.
12.2 Scrisoarea de Garanţie Bancară de Bună Execuţie, copia Ordinului de Plată sau instrumentul
de garantare emis de o societate de asigurări va fi pusă la dispoziţie de către Prestator în termen
de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului Contract de ambele părţi.
Neconstituirea garanţiei de bună execuţie în termenul prevăzut, dă dreptul Achizitorului de a
reţine garanţia de participare, iar în situaţia în care trece un termen mai mare de 15 zile de la
semnarea contractului şi nu a fost constituită garanţia de bună execuţie, contractul încetează de
plin drept fără nicio notificare/punere în întârziere, prin simpla curgere a termenului de 15 zile
conform art. 24.6.
12.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra
garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului,
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
12.4 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, dacă nu au fost ridicate până la acea dată
pretenţii asupra ei.
13. Alte responsabilităţi ale prestatorului
13.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, astfel cum sunt acestea prevăzute în oferta
tehnică - anexa nr. 4 şi caietul de sarcini – anexa nr. 2 şi în conformitate cu normativele
metodologice în vigoare;
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie
definitivă, cerute de şi prin contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract;
13.2 Prestatorul este pe deplin responsabil de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului
14.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care
acesta le-a cerut în măsura în care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
15. Recepţie şi verificări
15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de pază şi protecţie a
bunurilor şi valorilor.
15.2 Recepţia serviciilor se va face de către un reprezentant desemnat de achizitor (pentru fiecare
subunitate poştală dintre cele prevăzute în loturile din Anexa 1) şi un reprezentant al prestatorului
prin încheierea unei fişe de calcul cu numărul lunar de ore prestate/post conform anexei 9 la
prezentul contract.
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1 Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data stabilită, cu respectarea
pct. 7.1 la prezentul contract.
16.2 În situaţia în care prestatorul nu începe executarea contractului prin asigurarea serviciilor de
pază şi protecţie în toate obiectivele prevăzute în anexa 1 şi în condiţiile stipulate în prezentul
contract, în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la semnarea contractului, contractul încetează de
plin drept fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti. În

aceasta situaţie, Prestatorul datorează achizitorului despăgubiri. Cuantumul despăgubirilor este
format din contravaloarea serviciilor rămase neexecutate, calculate până la implinirea duratei
contractului, cheltuielile suplimentare datorate organizării unei alte proceduri de achiziţie având ca
obiect servicii de pază şi protecţie, precum şi orice alte sume de bani pe care achizitorul ar fi
obligat să le plătească pentru nerespectarea dispoziţiilor Legii nr. 333/2003 republicată privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
În acest sens în termenul prevăzut la alineatul precedent, prestatorul va face dovada intrării în
obiectiv şi a prestării corespunzătoare a serviciului prin prezentarea unui proces – verbal de
preluare a obiectivului, iar în cazul în care agentul de pază nu este pe lista personalului cu atestat
ce a fost depusă odată cu oferta, documentul care atestă relaţiile contractuale cu agentul de pază,
precum şi dovada atestării acestuia pentru exercitarea activităţii de protecţie şi pază.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1 Ajustarea tarifului/oră de la pct. 5.1 se va realiza numai în cazul în care se vor aduce
modificări la nivelul salariului minim pe economie la nivel naţional, aprobate prin hotărâre a
Guvernului.
Formula de ajustare (aplicată pentru tarif/oră) este:
TA = TH final * TI / TH iniţial
unde:
TA = tarif pe oră ajustat care urmează să fie aplicat
TH final = salariul minim pe economie în conformitate cu noua hotărâre a Guvernului, aprobată
TI = tarif pe oră iniţial declarat de către ofertantul câştigător în propunerea financiară
TH iniţial = salariul minim pe economie în conformitate cu hotărârea Guvernului, aprobată, în
vigoare la data ofertării.
Tariful de la pct. 5.1 se poate modifica prin ajustarea preţurilor şi tarifelor unitare din ofertele
financiare iniţiale, în limita fondurilor ce pot fi disponibilizate de Achizitor.
18. Amendamente
18.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
19. Cesiunea şi Subcontractanţii
19.1 Prestatorul va putea cesiona drepturile prevăzute în prezentul contract unei alte persoane
juridice, numai în situaţia în care a obţinut în prealabil acordul scris al achizitorului şi numai în
condiţiile în care cesionarul se obligă să respecte integral termenii şi condiţiile stipulate în cadrul
prezentului contract. Obligaţiile născute din contract rămân în sarcina Prestatorului cesionar, astfel
cum au fost stipulate şi asumate prin contract, până la definitivarea acestuia.
19.2 Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
Achizitorul.
19.3(1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
19.4(1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
19.5 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea
sa din contract. Pe parcursul derulării contractului, Prestatorul nu are dreptul de a înlocui
subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul Achizitorului, iar eventuala înlocuire a acestora

nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale.
20. Forţa majoră
20.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.4 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.
20.5 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 dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1 Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură
cu îndeplinirea contractului.
21.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele de la sediul achizitorului.
22. Limba care guvernează contractul
22.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1(1) Orice comunicare dintre 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.
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
24. Încetarea contractului
24.1 Nerespectarea în mod culpabil a obligaţiilor asumate în prezentul contract de către una din
părţi dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de plin drept fără a fi nevoie de
intervenţia instanţei de judecată şi fără alte formalităţi ca efect al unui pact comisoriu de grad II,
pe baza unei notificări prealabile de 30 de zile calendaristice.
24.2 Contractul poate înceta prin denunţare unilaterală din partea achizitorului cu o notificare
prealabilă de 90 de zile.
24.3 Părţile pot conveni, deasemenea, încetarea de comun acord a prezentului contract.
24.4 Prezentul contract încetează de drept la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, precum
şi prin atingerea valorii totale a contractului de _______ euro fără TVA respectiv ________
lei fără TVA .
24.5 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă,
adresată prestatorului, 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
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
24.6 Contractul încetează de drept, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia
instanţei judecătoreşti în situaţia în care Prestatorul îşi pierde dreptul de a presta serviciile care
fac obiectul prezentului contract, datorită ridicării/expirării licenţelor/autorizaţiilor de funcţionare
prevăzute de lege. În această situaţie, Prestatorul datorează achizitorului despăgubiri. Cuantumul
despăgubirilor este format din contravaloarea serviciilor rămase neexecutate, calculate până la

împlinirea duratei contractului, cheltuielile suplimentare datorate organizării unei alte proceduri de
achiziţie având ca obiect servicii de pază şi protecţie, precum şi orice alte sume de bani pe care
achizitorul ar fi obligat să le plătească pentru nerespectarea dispoziţiilor Legii nr. 333/2003
republicată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
24.7 Prezentul contract încetează de drept la data la care CN Poşta Română SA va fi obligată de
către o instanţă judecătorească, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă, să continue relaţiile
contractual având ca obiect servicii de pază şi protecţie cu o altă societate decât Prestatorul.
25. Caracterul confidenţial al contractului
25.1 O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor
persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
25.2 Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va
face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii
contractului.
25.3 O parte contractantă va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte
contractantă;
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante
pentru asemenea dezvăluire
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
25.4 Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate de către una din părţi poate atrage obligarea
acesteia la plata de daune-interese pentru prejudiciile produse prin această încălcare.
26. Invalidarea clauzelor
26.1 În caz de fuziune sau divizare executarea contractului se face ţinând cont de regulile legale
generale ce guvernează aceste instituţii.
26.2 În cazul în care o prevedere a prezentului contract se perimă, devine ilegală, nulă sau
imposibil de executat ca urmare a incidenţei unui act legislativ ulterior semnării prezentului
contract, celelalte prevederi contractuale îşi menţin valabilitatea, în masura în care este posibil şi
nu contravin noilor cerinţe legale.
26.3 În situaţia în care noile reglementări, care nu erau în vigoare la data semnării prezentului
contract, contravin total sau parţial, celorlalte prevederi contractuale, părţile convin renegocierea
cu bună-credinţă a clauzelor respective.
27. Legea aplicabilă contractului
27.1 Contractul va fi interpretat conform legilor în vigoare din România.
Părţile au înţeles să încheie astăzi, ......................., prezentul contract în 2 (doua) exemplare,
unul pentru Achizitor şi unul pentru Prestator şi conţine ..... pagini.
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