
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE SERVICII

1.  În  temeiul  Legii  nr.  98/2016  privind  achiziţiile  publice,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de achiziţie publică de servicii, 
între 

MUZEUL NAŢIONAL “GEORGE ENESCU”,  cu  sediul  în  Bucureşti,  Calea  Victoriei,
nr. 141, sector 1, telefon 021318.14.50, fax 021312.91.82, e-mail: office@georgeenescu.ro, cod
fiscal 4192561,….., în calitate de achizitor, pe de o parte, 

şi 
S.C.  .................................................................S.R.L. cu  sediul  în  București,

str.  .................,  nr......,  sector....,  telefon/fax ..........,  email..............,  înmatriculată la  Registrul
Comerţului  cu  nr.  ............,  cod  fiscal  ...........şi  contul  nr.  .............  deschis  la  Trezoreria
Sectorului ...... București, reprezentată prin .........., Administrator, 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. produse - echipamentele, 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  în
legătură cu serviciile prestate conform contractului; 
f. 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; 
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
h. obiectiv (locaţie) - spaţiul deţinut şi delimitat de către Achizitor sau orice alt spaţiu, aşa cum
va fi indicat de către Achizitor Prestatorului prin prezentul contract. Modificarea sau completarea
de locaţii nu poate fi facută decât prin act adiţional şi prin modificarea planului de paza.
i.  plan de pază - documentul operativ întocmit de Achizitor  în colaborare cu Prestatorul,  cu
respectarea cerinţelor  Legii 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind paza
obiectivelor,  bunurilor  şi  valorilor  şi  protecţia  persoanelor  şi  a  precizărilor  Inspectoratului
General al Poliţiei Române, şi avizat de către organele de politie competente teritorial. Planul de
pază constituie anexă la prezentul contract din momentul avizării lui de către organele de politie
şi conţinutul lui este obligatoriu pentru Părţi, constituind secret de serviciu (Anexa nr.1).
j. personal de pază - prepusul Prestatorului (şef obiectiv, agent de pază, dispecer, şef tură, şef
schimb, şef echipă)  care are ca sarcini asigurarea pazei, protecţiei, intervenţie.
k. șef tură - prepusul Prestatorului care are ca sarcini coordonarea activităţii personalului de
pază pe un schimb.
l. șef de obiectiv - prepusul Prestatorului care are ca sarcini coordonarea activităţii personalului
de pază la un obiectiv sau grup de obiective.
m. servicii de pază - totalitatea activităţiilor pe care le desfăşoară personalul de pază aparţinând
Prestatorului la locaţia (ile) aparţinând Achizitorului în conformitate cu prevederile cuprinse în
Planul de pază şi în prezentul contract.
n. post de pază (fix sau mobil) - locul, zona sau direcţia din obiectiv în care un agent pază  sau
mai mulţi,  execută serviciul  în baza unui  consemn general  şi  a unuia particular,  înscrise în
planul de pază. Postul de pază trebuie să fie delimitat clar sub aspectul responsabilităţiilor şi să



fie dotat potrivit acestora, pentru ca, personalul de pază să poată îndeplini sarcinile ce-i revin în
condiţii normale de lucru.
o.  pagubă  - orice  pierdere  sau  daună  suferită  de  către  Achizitor,  ivită  sau  cauzată  prin
neglijenţa, nerespectarea sarcinilor sau alte acţiuni nejuste sau omisiune (inclusiv orice acţiune
nejustă intenţionată sau omisiune şi orice încălcare a oricărui termen al acestui contract), de
către Prestator,  angajaţii  săi sau personalul  de pază pe parcursul executării  obligaţiilor  sale
potrivit acestui contract în locaţia (ile) care fac obiectul contractului. Paguba trebuie să fie certă,
stabilită de Părţi.
p. riscuri neacoperite sunt considerate următoarele acte:

a) Act terorist înseamnă şi se referă la orice act, inclusiv, fără a se limita la, folosirea
forţei sau a violenţei şi/sau ameninţarea cu folosirea acestora, venită din partea unei persoane
sau unui/unor grup(uri)  de persoane, dacă acestea acţionează în numele ori în legătură cu
organizaţii sau guverne, săvârşite în scopuri politice, religioase, ideologice sau scopuri similare,
inclusiv cu intenţia de a influenţa orice guvern şi/sau de a crea o stare de panică asupra opiniei
publice;

b) Contaminare  biologică  sau  chimică înseamnă  contaminarea,  otrăvirea  sau
împiedicarea şi/sau limitarea folosinţei unor bunuri datorită  efectelor produse de substanţele
biologice sau chimice.

c) Virus  informatic înseamnă  şi  se  referă  la  o  serie  de  instrucţiuni  şi  coduri
deformatoare, periculoase sau neautorizate, inclusiv o serie de instrucţiuni sau coduri introduse
cu rea-voinţa, în mod programat sau în alt mod, ce se propagă în sistemul unui calculator sau
într-o reţea de orice natură.

d) Date  în  format  electronic înseamnă  şi  se  referă  la  fapte,  concepte  şi  informaţii
transformate într-un format ce poate fi utilizat pentru comunicaţii, interpretare sau procesate prin
intermediul  echipamentelor  electronice  şi  electromecanice  de  procesare  a  datelor  sau  prin
intermediul echipamentelor controlate electronic şi includ programe si alte tipuri de instrucţiuni
codificate pentru procesarea şi manipularea datelor, sau pentru direcţionarea şi operarea unor
astfel de echipamente.

e) Risc nuclear înseamnă şi se referă la radiaţii ionizante sau contaminarea   radioactivă
datorată combustibilului nuclear sau deşeurilor nucleare ori aprinderii combustibilului nuclear,
explozibilului  radioactiv  sau altor  proprietăţi  cu grad de risc ale unui  ansamblu  nuclear  sau
component nuclear al acestuia.

f)  Orice alte situaţii de forţă majoră.
q. Clauzele  prezentului contract, în cazul unor neînţelegeri cu privire la sensul unora dintre ele,
vor fi interpretate în conformitate cu prevederile legii romane.
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.  -  Prestatorul  se  obligă  să presteze  servicii  de  supraveghere și  pază umană  în  folosul
achizitorului, în condiţiile prevederilor Legii 333/2003, astfel cum a fost modificată si completată,
Hotărârea nr.  1486/2005,  Hotărârea nr.  301/2012,  a Planului  de pază aprobat  şi  a  oricăror
prevederi  legale,  a  obiectivului  Muzeul  Național  ”George  Enescu”-  București  (Palatul
Cantacuzino și Casa Memorială George Enescu) și Sinaia  (Casa Memorială George Enescu,
vila ”Luminiș”), în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentului
contract.
4.2.  -  În  cadrul  obiectivului  Muzeul  Național  ”George  Enescu”,  dispozitivele  de  pază  se
instalează având următoarea structură:

          - 1 post agent de pază fix 24 ore/zi; neînarmat la Bucuresti.
          - 1 post agent de pază fix 24 ore/zi; neînarmat la Sinaia.

4.3. - Orice modificare a structurii dispozitivului de pază după instalarea acestuia se va face prin
act adiţional la prezentul contract şi prin modificarea planului de pază.
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4.4. -  Numărul posturilor va fi cel prevăzut la  punctul 4.2. Postul de pază se efectuează 24
ore/24 ore de Luni până Duminică.
4.5. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate. 
 5. Preţul contractului 
5.1. - Preţul convenit  pentru îndeplinirea contractului,  plătibil  prestatorului  de către achizitor,
este de ........................  lei cu toate taxele incluse (13.200 h). În cazul prelungirii contractului,
pentru perioada 01.01.2022 – 31.03.2022, valoarea contractului (sub condiţia încadrării în limita
resurselor financiare alocate cu această destinaţie pentru perioada 01.01.2022– 31.03.2022)
este de ............ lei cu toate taxele incluse (4.320 h). 
5.2. - Preţul contractului este ferm şi fix, exprimat în lei, pe toată durata acestuia, respectiv ......
lei/h/agent cu toate taxele incluse.
5.3. - La solicitarea Achizitorului, pentru acţiuni temporare se va suplimenta numărul posturilor
de pază, cu modificarea preţului contractului. Achizitorul va informa Prestatorul, în scris, cu 24
ore  înaintea  desfăşurării  acţiunii,  despre  necesitatea  suplimentării  pazei,  respectiv  durata
acestei suplimentări.
5.3. Direcţia economică a achizitorului îşi asumă responsabilitatea cu privire la prevederea în
buget  a  creditelor  aferente  prezentului  angajament  şi  subdiviziunea  bugetară  la  care  sunt
prevăzute  acestea  şi  de  la  care  urmează  să  se  facă  plata.  Angajarea  şi  ordonanţarea
cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu.
6. Durata contractului 
6.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile ce fac obiectul  prezentului  contract pentru o
perioadă de 9 luni, începând cu data de 1 aprilie 2021 şi până la data de 31 decembrie 2021.
6.2. Achizitorul poate prelungi contractul iniţial, după data de 31 decembrie 2021, în condiţiile
art.165 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de  achiziţie  publică/acordului-cadru  din  Legea  nr.  98/2016  privind  achiziţiile  publice  din
02.06.2016, aprobate de H.G. nr.395/2016, pe o perioadă ce nu poate depăşi 4 luni de la data
expirării  duratei  iniţiale  de  îndeplinire  a  acestuia  şi  numai  în  condiţiile  existenţei  resurselor
financiare alocate cu această destinaţie.
6.3.  Reprezentanţii legali ai celor două părţi contractante au luat cunoştinţă de prevederile art.
207 din Codul civil, potrivit căruia: „(1) În cazul activităţilor care trebuie autorizate de organele
competente, dreptul de a desfăşura asemenea activităţi se naşte numai din momentul obţinerii
autorizaţiei respective, dacă prin lege nu se prevede altfel. (2) Actele şi operaţiunile săvârşite
fără autorizaţiile prevăzute de lege sunt lovite de nulitate absolută, iar persoanele care le-au
făcut răspund nelimitat  şi  solidar pentru toate prejudiciile cauzate, independent  de aplicarea
altor sancţiuni prevăzute de lege.”
7. Executarea contractului 
7.1. - Executarea contractului începe imediat după semnarea contractului de către ambele părţi,
dar numai după depunerea la dosarul achiziţiei a tuturor autorizaţiilor şi/sau avizelor necesare
prestării serviciului.
7.2.  –  Părţile  au  obligaţia  de a  lua  toate  măsurile  necesare  pentru  a  preveni,  identifica  şi
remedia situaţiile de conflict de interese apărute pe parcursul desfăşurării contractului.
8. Modalităţi de plată
8.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termenul de 30 zile de
la primirea facturii emisa de prestator având ca temei recepţiile parţiale/recepţia finală realizată
de comisia de recepţie a muzeului.
8.2. Având în vedere statutul de instituție publică subvenționată al Achizitorului, plata serviciilor
către Prestator este condiționată de primirea subvenției de la ordonatorul principal de credite. 
8.3.  Clauze contractuale obligatorii  ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către
subcontractant/subcontractanţi  pentru  partea/părţile  din  contract  aferentă/aferente
acestuia/acestora – prestatorul menţionează : nu este cazul.
9. Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prevăzute
în standardele şi normele române şi europene.
9.2.  -  Prestatorul  se  obligă  să  presteze  următoarele  servicii  în  conformitate  cu  graficul  de
prestare, urmărind:
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- asigurarea pazei, a protectiei Muzeului Național ”George Enescu”- București și Sinaia contra
oricăror manifestări sau fapte antisociale, cum ar fi: furturile, actele de violență, deteriorările,
distrugerile;

- asigurarea respectării de către angajații achizitorului a Regulamentului de ordine interioară
privind accesul, circulația și ieșirea din incinta obiectivului;

- luarea  măsurilor de  rigoare  în  caz  de  tentativă de  furt  sau  de  violență pe  teritoriul
obiectivului  mergând până la  imobilizarea  vinovaților și  predarea  acestora  organelor  de
poliție competente; sesizarea operativă a acestor organe de ordine,  în cazul producerii de
astfel de evenimente în spațiile aparținând achizitorului;

- prevenirea fenomenelor de panică și combaterea acestora, în funcție de situația de fapt în
eventualitatea unor cazuri fortuite sau de forță majoră, luarea tuturor măsurilor în funcție de
circumstanțele producerii  evenimentelor,  pentru  eliminarea  și  restrângerea consecințelor
periculoase. În asemenea situații, atribuțiile principale ale agenților de pază și protecție vor
fi:  acordarea  primului  ajutor  victimelor  și  salvarea  lor,  în  măsura posibilităților,  a  vieții
acestora, precum și a bunurilor din patrimoniul achizitorului. De asemenea, agenții vor alerta
și vor colabora cu organele de stat componente si reprezentantii  legali ai achizitorului;

- ținerea unui registru operativ de evidență în care se consemnează evenimentele  apărute,
măsurile luate,  precum  și  orice  dispoziții primite  pe  linie  de  serviciu  de  la  conducerea
prestatorului de servicii sau de la corespondentul din conducerea achizitorului.

- toate aceste misiuni  vor fi  reglementate strict  de Planul  de Paza  și  vor intra  în vigoare,
numai după aprobarea acestuia de către Achizitor și de Organul de Politie competent.

9.3.  Prestatorul  are  obligaţia  de  a  supraveghea  prestarea  serviciilor,  de  a  asigura  resurse
umane sau materiale,  fie de natură provizorie,  fie definitive cerute de şi  pentru contract,  în
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce
în mod rezonabil prin contract.
9.4. Prestatorul va executa serviciile de pază numai cu personal calificat şi atestat în condiţiile
Legii  333/2003,  astfel  cum  a  fost  modificată  şi  completată  purtând  uniformă,  dotat  cu
echipament  defensiv  şi  de  comunicare  adecvat  şi  echipat  în  conformitate  cu  nevoile  reale,
specifice fiecărui post în parte. 
9.5. Prestatorul va asigura şi va plăti lunar, conform justificării de preţ, anexă la dosar, salariul
personalului care prestează servicii conform prezentului contract.
9.6.  Prestatorul  va  executa  pe  toată  durata  contractului  serviciile  prevăzute  în  prezentul
Contract, cu numărul de agenţi stabiliţi şi în conformitate cu Planul de pază al obiectivului.
9.7. Prestatorul va asigura Achizitorului flexibilitatea numărului de agenţi în plus, în funcţie de
solicitarea acestuia în scris şi cu încheierea unor acte adiţionale la contract.
9.8. Modificările având ca obiect numărul de posturi, dispunerea acestora sau consemnele vor fi
menţionate în Planul de pază, ce poate fi modificat şi pe parcursul derulării contractului.
9.9.  Modificarea  structurii  personalului  de  pază  se  va  face  numai  cu  acordul  scris  al
reprezentantului autorizat al Achizitorului.
9.10. Prestatorul va asigura intervenţia a cel puţin o echipă specializată la recepţionarea unui
semnal de alarmare venit din obiectiv. 
9.11. Prestatorul  va asigura agenţilor de pază echipamentul de lucru şi protecţie necesar avizat
de către organele de politie, în conformitate cu planul de paza şi prevederile Legii nr. 319/2006,
a securităţii şi sănătăţii în muncă, şi va urmări folosirea acestora.
9.12.  Prestatorul  va  asigura  instruirea  permanentă  a  agenţilor  de  pază,  în  conformitate  cu
prevederile  legale,  cu  specificul  activităţii  ce  urmează  să o  desfăşoare  în  obiectiv  (e)  şi  a
planurilor  proprii  de  pregătire,  precum  şi  cu  respectarea  prevederilor  legislaţiei  privind
patrimoniul cultural naţional.
9.13. Prestatorul va respecta prin personalul de pază care lucrează în fiecare obiectiv în parte,
prevederile  Regulamentului  Intern  al  Achizitorului  şi  a  normelor  P.S.I..  Dovada  luării  la
cunoştinţă, de catre Prestator, a dispozitiilor Regulamentului Intern al Achizitorului se face prin
semnarea Extrasului din Regulamentul Intern al Achizitorului de către reprezentantul autorizat al
Prestatorului şi de către fiecare agent al Prestatorului care prestează servicii pentru Achizitor în
baza  prezentului  Contract.  În  cazul  în  care  prin  reglementări  sau  dispoziţii  interne  ale
Achizitorului se încalcă prevederi ale planului de pază sau dispoziţii legale imperative, acestea
din urma vor prevala.
9.14.  Prestatorul  va  respecta  normele  privind  interzicerea  fumatului  şi  a  focului  deschis  în
spaţiul muzeului şi se obligă să atenţioneze orice persoană care nu respectă aceste  norme.
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9.15.  Prestatorul  va  garanta  păstrarea  de  către  prepuşii  săi  a  confidenţialităţii  activităţilor
Achizitorului.
9.16. Prestatorul va controla modul în care personalul din dispozitivul de pază execută serviciul
şi va lua măsuri de remediere a neajunsurilor constatate.
9.17. Prestatorul va anunţa în mod operativ orice eveniment produs în interiorul obiectivului,
(inclusiv  recepționarea semnalului  de  alarmare  sau  constatarea  defectării sistemului  de
alarmare), reprezentanţilor delegaţi ai Achizitorului.
9.18. Prestatorul va lua măsuri de remediere a neajunsurilor constatate de Achizitor. La cererea
Achizitorului, aceste măsuri vor fi comunicate imediat în scris.
9.19. Prestatorul va întocmi lunar, în scris, un raport (anexă la factura fiscală emisă) referitor la
activitatea desfasurată, raport care va conţine evenimentele/incidentele constatate pe parcursul
desfăşurării controalelor în obiective şi va face recomandări, cu privire la securitatea Locaţiei,
daca este cazul. Prestatorul va aduce la cunoştinţa Achizitorului, în scris, subliniind caracterul
urgent  al  luării  măsurilor,  orice  situaţie  ce  poate  constitui  o  ameninţare  la  securitatea
Achizitorului.
9.20.  Prestatorul  are obligaţia  de a asigura securitatea şi  sănătatea lucrătorilor  săi  în toate
aspectele legate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006.
9.21.  Prestatorul  va despăgubi  pe Achizitor  pentru orice pagubă dovedită,  suferită de către
Achizitor,  cauzată  în  mod  direct  de  neglijenţa,  incorectitudinea,  omisiunea,  necinstea  sau
complicitatea angajaţilor Prestatorului, cu excepţia cazului în care paguba se datorează unui
risc neacoperit.
9.21. Prestatorul asigură legăturile radio între personalul de pază aflat în serviciu şi dispeceratul
Prestatorului.
9.22. Prestatorul asigură elementele defensive, în conformitate cu Planul de pază.
9.23. Prestatorul asigură şi verifică pregătirea permenentă a agenţilor de pază privind condiţia
lor fizică, starea de sănătate, tehnicile de luptă şi apărare.
9.24.  Prestatorul  se asigură că pe durata serviciului  agenţii  se comportă cuviincios  şi  au o
atitudine politicoasă faţă de angajaţii Achizitorului şi publicul vizitator.
9.25.  Prestatorul  va  răspunde  pentru  faptele  angajaţiilor  săi,  precum  şi  pentru  orice
daune/pagube cauzate de aceştia patrimoniului cultural, în timpul executării serviciului, conform
prezentului contract.
9.26. Prestatorul va pune la dispoziţia achizitorului lista personalului angajat, care va pătrunde
în spaţiul muzeului, precum şi orarul acestuia. 
9.27. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
  i)  reclamaţii  şi  acţiuni  în  justiţie,  ce  rezultă  din  încălcarea  unor  drepturi  de  proprietate
intelectuală  (brevete,  nume,  mărci  înregistrate  etc.),  legate  de  echipamentele,  materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi 
   ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
10. Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1. - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 14, serviciile prestate în termenul
convenit. 
10.2.  -  Achizitorul  se  obligă  să plătească  preţul  către  prestator  în  termenul  convenit  de  la
emiterea facturii de către acesta.
10.3.  Achizitorul  va  asigura  Prestatorului  toate  condiţiile  pentru  ca  reprezentanţii  săi  să
efectueze auditul  de securitate la obiective înainte şi pe parcursul instalarii  dispozitivelor  de
pază şi să stabilească de comun acord sistemul de pază cel mai potrivit şi eficient.
10.4.  Achizitorul va coordona activitatea pentru elaborarea planuluilor de pază la obiective, în
vederea  depunerii  acestora de către Prestator  la  organul  de poliţie  competent  teritorial,  în
vederea avizării.
10.5.  Achizitorul  va  asigura  toate  amenajările  tehnice  şi  condiţiile  necesare  desfăşurării  în
condiţiuni corespunzătoare a serviciului de pază - adăpostirea personalului de pază, păstrarea
documentelor  operative  în  siguranţă,  echipamente  de  încălzire,  sursă  de  energie  electrică
pentru iluminat  şi  încărcarea acumulatorilor,  sursă de apă,  acces la  grupul  sanitar,  iluminat
perimetral şi zonal eficient.
10.6. Achizitorul va numi o persoană autorizată care să asigure permanent relaţiile contractuale
cu  Prestatorul  şi  toate  celelalte  relaţii  informaţionale  necesare  desfăşurării  cu  eficienţă  a
activităţilor de pază.
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10.7.  Achizitorul  va instrui personalul  propriu privitor  la cunoaşterea prevederilor  planului  de
pază, a procedurilor de acces stabilite şi a celor de armare şi dezarmare a sistemelor tehnice
antiefracţie din obiectiv şi va pretinde ca acestea să fie respectate fără excepţii.
10.8.  Achizitorul  va răspunde pentru faptele angajaţiilor  săi dacă acestea sunt de natură să
impiedice  sau să influenţeze negativ  îndeplinirea obligaţiilor  de serviciu de către personalul
Prestatorului.
10.9. Achizitorul va transmite o comunicare scrisă cu 30 (treizeci) zile lucrătoare (preavizul legal
prevăzut în Codul Muncii) înainte de data solicitată pentru modificarea dispozitivului de pază,
dacă solicită o diminuare a dispozitivului de pază. Notificarea va fi  transmisă prin fax sau poştă
cu confirmare de primire. Modificările având ca obiect numărul de posturi, dispunerea acestora
sau consemnele vor fi menţionate în Planul de pază, ce poate fi modificat şi ulterior semnării
contractului.
10.10.  Achizitorul  va comunica  Prestatorului  modificările  relevante  aduse structurii  locaţiilor,
activităţilor şi amenajărilor interioare şi exterioare aflate în incinta acestora. În termen de 48 de
ore de la data primirii  comunicării,  părţile se vor întâlni şi vor stabili  dacă şi măsura în care
aceste modificări pot afecta funcţionarea optimă a sistemulor de securitate şi vor elabora, în
acelaşi termen, un plan de soluţii care să permită asigurarea pazei în noile conditii.
10.11.  Achizitorul  va analiza împreună cu Prestatorul  orice eveniment  produs ce prezintă o
ameninţare reală pentru siguranţa persoanelor sau pentru integritatea bunurilor aflate în incinta
obiectivelor. Va asigura, în cel mai scurt timp posibil, prezenţa unui reprezentant al său, în cazul
producerii unor evenimente la obiectiv.
10.12.  Achizitorul  va semnala imediat Prestatorului orice deficienţă constatată, pentru luarea
măsurilor de remediere de urgenţă a acestora.
10.13. Achizitorul va desemna persoanele cu drept de control asupra modului de îndeplinire a
obligaţiilor  de  serviciu  de  către  Prestator,  conform  prevederilor  Planului  de  pază.  Aceste
persoane vor fi comunicate şi Prestatorului.
10.14. Achizitorul va asigura în timp util toate informaţiile (inclusiv cele referitoare la eventuala
existență a unor materiale  dăunătoare sănătăţii)  şi  documentele necesare în mod rezonabil
pentru a permite Prestatorului să execute serviciile de pază. Achizitorul  garantează că toate
informaţiile dezvăluite sau ce vor fi dezvăluite Prestatorului sunt adevărate, corecte şi nu induc
în  eroare  asupra  nici  unui  aspect  relevant  pentru  prestarea  serviciilor  conform  prezentului
contract. Prestatorul se va baza în executarea serviciilor de pază pe informaţiile furnizate de
Achizitor şi nu va verifica în mod independent corectitudinea şi caracterul complet al oricărei
informaţii oferite de către Achizitor. 
10.15.  Achizitorul va informa Prestatorul, înainte de începerea prestării serviciilor, cu privire la
eventuala existenţă a unor materiale dăunătoare sănătăţii,  garantând ca aceste materiale nu
sunt depozitate în locurile în care îşi desfăşoară activitatea angajaţii Prestatorului.
10.16. Achizitorul va lua la cunoştinţă recomandările de securitate (dacă există) făcute în scris
de către Prestator în legătura cu executarea serviciilor de pază. Recomandările de securitate
exprimate în scris de către Prestator au valoare informativă pentru Achizitor, îndeplinirea sau
neîndeplinirea  acestor  recomandări  fiind  exclusiv  opţiunea  Achizitorului.  Cu  toate  aceastea,
Prestatorul nu va fi considerat responsabil în situaţia în care producerea unui eveniment sau
incident are drept cauză directa nerespectare de către Achizitor a recomandărilor facute în scris
de către Prestator.
10.17.  În  situaţia  în  care  se  crează  o  pierdere,  vătămare,  cheltuială  suplimentară  sau  un
prejudiciu  Achizitorului  datorat  angajaţilor  Prestatorului,  Achizitorul,  în  urma unei  investigaţii
realizate în comun cu Prestatorul, va determina gradul de responsabilitate al celor implicaţi şi va
lua măsurile necesare pentru sancţionarea persoanelor vinovate de producerea prejudiciului. În
situaţia în care, în urma investigaţiei, se constată culpa angajaţilor Prestatorului, Achizitorul are
dreptul de a solicita Prestatorului înlaturarea agentului responsabil de cauzarea prejudiciului şi
de a pretinde şi primi daune interese. Prestatorul îl va despagubi pe Achizitor pentru daunele
suferite,  în  raport  cu  valoarea  prejudiciului  şi  proporţional  cu  culpa  acestuia,  din  poliţa  de
asigurare a Prestatorului.
10.18. Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului, în termen de 10 zile de la data constatării
prejudiciului, toate documentele ce fac dovada existenţei şi întinderii prejudiciului.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
11.1.  – În cazul  în care,  din vina sa exclusivă,  Prestatorul  nu reuşeşte să-şi  îndeplinească
obligaţiile asumate, începând cu ziua următoare, Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul
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contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută de actele normative în vigoare (ex. art. 3
alin.  (21)  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.13/2011  privind  dobânda  legală  remuneratorie  şi
penalizatoare pentru obligaţii  băneşti,  precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale în domeniul  bancar,  aprobată prin  Legea nr.  43/2012,  cu modificările  şi  completările
ulterioare). 
11.2. – În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţiile în termenul
prevăzut în contract, Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare,
aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu actele normative în vigoare (ex. art.4
din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor
de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia
şi autorităţi contractante). 
11.3.– În cazul în care Prestatorul nu își va respecta, în orice moment, graficul de prestare a
serviciilor şi/sau nu va asigura un nivel corespunzător al calităţii, din vina sa exclusivă, atunci
Achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul. 
11.4.–  Contractul  se  derulează  numai  în  condiţiile  şi  pentru  perioada  în  care  achizitorul
primeşte, pentru acest tip de servicii, subvenţii de la bugetul de stat.
11.5.- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil  şi  repetat,  dă  dreptul  părţii  lezate  de a  solicita  rezilierea  contractului  şi  de  a
pretinde plata de daune-interese, daca ulterior notificarii scrise adresata de catre partea lezata,
partea in culpa nu isi executa in mod corespunzator obligatiile respective, in termen de 5 zile de
la primirea notificarii. 
11.6.- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată
Prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă intră în procedura falimentului, cu
condiţia  ca  această  renuntare  să  nu  prejudicieze  sau  să  afecteze  dreptul  la  acţiune  sau
despăgubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract  îndeplinită  până la  data denunţării  unilaterale  a
contractului. 
11.7.-  Prestatorul  va  despăgubi,  proteja  şi  apăra  pe  cheltuiala  sa  Achizitorul,  pe  salariaţii
acestuia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor, plângerilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din
orice acţiune ori omisiune a Prestatorului şi/sau a subcontractanţilor săi, personalului salariat ori
contractat de acesta, inclusiv împotriva oricărei încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor
terţilor, privind brevetele, licenţe, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală
precum dreptul de autor. 
Clauze specifice 
12. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
12.1.  -  (1)  Prestatorul  are  obligaţia  de  a  executa  serviciile  prevăzute  în  contract  cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor,  să asigure resursele umane,
personal specializat şi autorizat, materialele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
(3) Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
12.2.  -  Prestatorul  se obligă  să respecte normele P.S.I.,  precum şi  regulamentul  de ordine
interioară a achizitorului.
2.3.  Prestatorul  se  obligă  să asigure  angajaţilor  săi  echipamente  de  protecţia  muncii  şi  să
urmărească folosirea acestora.
12.4.  Prestatorul  are obligaţia  de a asigura securitatea şi  sănătatea lucrătorilor  săi  în  toate
aspectele legate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006.
12.5. Prestatorul  va pune la dispoziţia  achizitorului  lista personalului  care va avea acces în
sediul muzeului pentru prestarea serviciului.
12.6.  (1)  Prestatorul va  respecta  întreaga  legislaţie  a  muncii  care  se  aplică  personalului  ,
inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii,
asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 
(2) Prestatorul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii  de muncă care nu vor fi inferioare
celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.
(3) Prestatorul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv
celor legate de securitatea muncii şi protecţia mediului.
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(4) Prestatorul  răspunde  pentru  prejudiciile  rezultate  din  activitatea  necorespunzătoare  a
personalului propriu şi asigură repararea acestor prejudicii.

12.7.Codul de conduită
1. Prestatorul va acţiona întotdeauna loial  şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru
Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia
necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă
aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict
cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a
avea acordul prealabil scris al acesteia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă
va fi cazul.
2. Când Prestatorul sau oricare din subcontractantii săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să
ofere ori  să dea,  sau dau oricărei  persoane,  mită,  bunuri  în dar,  facilităţi  ori  comisioane în
scopul  de  a  determina  ori  recompensa  îndeplinirea  ori  neîndeplinirea  oricărui  act  sau  fapt
privind contractul de servicii sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza
sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul de Servicii sau cu orice alt contract
încheiat  cu  acesta,  Achizitorul  poate  decide  încetarea  Contractului  de  Servicii  conform
prevederilor din prezentul contract, fără a aduce atingere nici unui drept anterior dobândit de
Prestator în baza Contractului de Servicii.
3.  Plăţile  către  Prestator  aferente  Contractului  de  Servicii  vor  constitui  singurul  venit  ori
beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii,  şi atât Prestatorul cât şi personalul său
salariat  ori  contractat,  inclusiv conducerea sa şi salariaţii  din teritoriu,  nu vor accepta niciun
comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă forma de retribuţie în legătură cu sau
pentru executarea obligaţiilor din Contractul de Servicii.
4.  Prestatorul  nu va avea niciun  drept,  direct  sau indirect,  la  vreo redevenţă,  facilitate  sau
comision  cu  privire  la  orice  bun  sau  procedeu  brevetat  sau  protejat  utilizate  în  scopurile
Contractului de Servicii, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.
5. Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în
care se execută Contractul de Servicii. 
12.8.  Conflictul de interese
1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar
putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului de Servicii.  Conflictele de
interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de
naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune.
Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat în
scris Autorităţii Contractante, în termen de 3 zile de la apariţia acestuia. 
2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate
solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său,
salariat  sau contractat  de el,  inclusiv  conducerea şi  salariaţii  din  teritoriu,  nu  se află  într-o
situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul va înlocui, în 3 zile şi fără vreo
compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat,
inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie. 
3. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe
cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În
cazul  în  care  prestatorul  nu-şi  menţine  independenţa,  Achizitorul,  fără  afectarea  dreptului
acesteia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de
interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a Contractul de Servicii, în
condiţiile prevăzute la prezentul contract.
4. Prestatorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de achiziţie
publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării  procedurii  de atribuire aferente acestuia, pe
parcursul  unei  perioade  de  cel  puţin  12  luni  de  la  încheierea  contractului,  sub  sancţiunea
nulităţii contractului respectiv.
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
13.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe
care acesta le solicită şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
13.2.  Compartimentul  Achiziţii  publice  al  achizitorului  îşi  asumă  responsabilitatea  pentru
respectarea  prevederilor  legale  privind  estimarea  valorii  contractului,  realizarea  întregului
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proces al atribuirii contractului de achiziţie publică, cu respectarea tuturor prevederilor legale în
materie, în vigoare la data achiziţiei, precum şi întocmirea dosarului achiziţiei publice.   
14. Recepţie şi verificări 
14.1.  -  Achizitorul  are  dreptul  de  a  verifica  modul  de prestare  a  serviciilor  pentru  a  stabili
conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini. 
14.2.  -  Verificările  vor  fi  efectuate  în  conformitate  cu  prevederile  din  prezentul  contract.
Achizitorul  are  obligaţia  de  a  notifica,  în  scris,  prestatorului  identitatea  reprezentanţilor  săi
împuterniciţi pentru acest scop. 
14.3. - Comisia de recepţie a achizitorului va emite, la cererea Prestatorului, conform art.166 din
Normele  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016,
aprobate prin H.G. nr.395/2016, documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la
îndeplinirea sau neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi dacă este cazul,
la eventuale prejudicii.  Documentele vor fi  emise în termen de 14 zile de la data terminării
prestării serviciilor care fac obiectul contractului.
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
15.1. -  (1)  Prestatorul  are obligaţia  de a începe prestarea serviciilor  în timpul cel  mai scurt
posibil de la primirea ordinului de începere a contractului. 
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului,  în
limitele prevăzute de lege.
15.2. - Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi,
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
15.3.  -  În  afara  cazului  în  care  achizitorul  este  de  acord  cu  o  prelungire  a  termenului  de
execuţie,  orice  întârziere  în  îndeplinirea  contractului  dă  dreptul  achizitorului  de  a  solicita
penalităţi prestatorului. 
   16. Ajustarea preţului contractului 
16.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
în propunerea financiară, anexă la contract. 
16.2. Preţul contractului nu se ajustează.
16.3. Prin excepţie de la prevederile alineatelor precedente preţul contractului poate fi ajustat
numai în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale
acte  administrative  care  au  ca  obiect  instituirea,  modificarea  sau  renunţarea  la  anumite
taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora
s-a fundamentat preţul contractului.
17. Subcontractare
17.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2)  Lista  subcontractanţilor,  cu datele  de identificare  ale  acestora se constituie în anexe la
prezentul contract.
17.2. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator şi achizitor de modul în care
îşi îndeplineşte partea sa din contract.
17.3. – Orice convenţie prin care Prestatorul încredinţează o parte din realizarea prezentului
Contract de Servicii către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare.
17.4.- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai în condiţiile legii.  Schimbarea
subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea
achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia. 
17.5.- La introducerea în contract a subcontractanţilor, prestatorul are obligaţia de prezentare a
contractelor  încheiate  cu  subcontractant/subcontractanţi  nominalizaţi  în  ofertă  sau  declaraţi
ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie
cuprinse în contractul de achiziţie publică şi anexate acestuia.
17.6.  -  Prestatorul  va transmite achizitorului,  cel  mai  târziu la  momentul  începerii  executării
contractului: numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi

9



în executarea contractului de achiziţie publică. Prestatorul va notifica achizitorul  cu privire la
orice modificări ale acestor informaţii, pe durata contractului de achiziţie publică.
17.7 .- Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului
de  achiziţie  publică,  cu  condiţia  ca  nominalizarea  acestora  să  nu  reprezinte  o  modificare
substanţială a contractului de achiziţie publică, şi să obţină acordul achizitorului. După obţinerea
acceptului,  subcontractanţi  transmit  achizitorului  certificatele  şi  alte  documente  necesare
îndeplinirii de către aceştia a părţii din contract.
17.8.- Achizitorul are dreptul de a solicita şi alte informaţii  precum:
a) cu privire la furnizorii implicaţi în contracte de achiziţii publice de lucrări sau de servicii;
b) cu privire  la  subcontractanţii  subcontractanţilor  prestatorului  sau subcontractanţii  aflaţi  pe
niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare.
17.9.-  (1)  Înlocuirea/implicarea  subcontractanţilor  de  către  prestator  în  perioada  de
implementare a contractului se poate realiza  numai cu acordul achizitorului şi poate interveni în
următoarele situaţii:
a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi  în ofertă şi ale căror activităţi  au fost indicate în
ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,
b) declararea  unor  noi  subcontractanţi  ulterior  semnării  contractului  de  achiziţie  publică  în
condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă
fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, (în condiţiile respectării art. 160 din
Norme, HG  nr.395/2016),
c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.
(2) În cazul înlocuirii/implicării  subcontractanţilor în perioada de implementare a contractului,
prestatorul   are  obligaţia  -  cu  cel  puţin  15  zile  înainte  de  momentul  începerii  executării
lucrărilor/prestării  serviciilor  de  către  noii  subcontractanţi  -  de  a  prezenta  achizitorului
contractelor încheiate cu subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin
următoarele elemente:
a) activităţile ce urmează a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi;
c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi.
17.10.- Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanţilor săi şi ale experţilor,
agenţilor,  salariaţilor  acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale experţilor,
agenţilor sau salariaţilor acestuia. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părţi a
Contractului  de  Servicii  sau  a  angajării  de  către  Prestator  a  unor  subcontractanti  pentru
desfăşurarea  Serviciilor  de  Asistenţă  Tehnică  nu  va  elibera  Prestatorul  de  niciuna  dintre
obligaţiile sale din prezentul Contract de Servicii.
18. Amendamente 
18.1  Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor  contractului,  prin  act  adiţional,  numai  în  condiţiile  stricte  prevăzute  de  legislaţia
achiziţiilor publice: Legea nr.98/2016 şi Hotărârea nr. 395/2016.
18.2. Niciun act adiţional nu poate fi încheiat retroactiv. Orice modificare a contractului care nu
ia forma unui act adiţional sau ordin administrativ sau care nu respectă prevederile prezentului
contract, va fi considerată nulă.
19. Cesiunea 
19.1. – (1) Prestatorul poate transmite, total sau parţial, prin acte juridice, creanţele născute din
prezentul contract numai cu acordul prealabil, exprimat în scris, al achizitorului. 
(2) Cesiunea creanţelor urmează a se face cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanţa de
urgenţă nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.
19.2. Încălcarea prevederilor subpct. 19.1 dă dreptul achizitorului la aplicarea pactului comisoriu
de gradul II, reglementat de art. 1.553 alin. (2) teza finală din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare, contractul desfiinţându-se de plin drept, fără punere
în întârziere, fără acţiune în justiţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă.

19.3. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice
alte obligaţii asumate prin contract. 

19.4. - Clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor
legată de partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de către aceştia – prestatorul declară:
nu este cazul.
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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, în termen de 5 zile de la 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
30 de zile,  fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi  încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
20.6. – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
21. Încetarea contractului 
21.1. – Reziliere
21.1.1. Neîndeplinirea obligaţiilor asumate înăuntrul termenului contractual pentru executarea
obligaţiilor produce efectul punerii de drept în întârziere a debitorului.
21.1.2.  În  cazul  nerespectării  obligaţiilor  contractuale  de către una dintre părţi,  cealaltă  are
dreptul de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde daune interese. Rezilierea
contractului  are loc  printr-o notificare  scrisă  adresată debitorului  aflat  de drept  în  întârziere
conform alineatului precedent.
21.2. – Denunţarea unilaterală
21.2.1. Denunţarea unilaterală este permisă pentru ambele părţi în situaţia în care forţa majoră
acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 30 de  zile.
21.2.2. Achizitorul  poate denunţa unilateral  contractul  în cazul în care această măsură este
justificată de neacordarea de subvenţii de la bugetul de stat pentru acest tip de servicii, fără ca
cealaltă parte să poată pretinde daune interese.
21.2.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul fără nici o compensaţie,
dacă prestatorul intră în procedura falimentului.
21.2.4. Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul dacă în cursul perioadei sale de
valabilitate intervin cauze de modificare a contractului, altele decât cele prevăzute de art.221
din legea nr.98/2016, devenind astfel necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire.
21.2.5. Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a
acestuia în una dintre următoarele situații:
a) prestatorul  se  afla,  la  momentul  atribuirii  contractului,  în  una  dintre  situațiile  care  ar  fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din legea nr.98/2016;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului, având în vedere o încălcare gravă a
obligațiilor  care  rezultă  din  legislația  europeană  relevantă  și  care  a  fost  constatată  printr-o
decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.
 21.3. Ajungerea la termen.
22. Soluţionarea litigiilor 
22.1. - 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. 
22.2. - 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 judecătoreşti din România. 
23. Limba care guvernează contractul 
23.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
24. Comunicări 
24.1. - (1 Ori ce 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. 
24.2. - Comunicările între părţi se pot face prin: telefon, fax, e-mail, scrisoare recomandată, cu
confirmare de primire.
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25. Documentele contractului
 25.1. Documentele contractului sunt:
- caietul de sarcini ;
- oferta tehnică şi financiară;
26. Legea aplicabilă contractului 
26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
26.2. - Dispoziţiile prezentului contract se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare.
26.3. Clauzele contrare legii sunt nule şi sunt înlocuite de drept cu dispoziţiile legale aplicabile.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte. 
27. Acord prelucrare date personale
27.1.  Prestatorul  ia  la  cunoștință  faptul  că  figurează  în  baza  de  date  a  Muzeului  Național
”George  Enescu”  București  cu  nume,  prenume  și  adresă  de  e-mail,  CUI/CNP,  număr  de
înregistrare la registrul comerțului, cont bancar.
27.2. Pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului 2016/679/UE privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie
a acestor date,  Prestatorul  își  dă acordul pentru rămânerea în baza de date a Muzeului  şi
prelucrarea (dacă va fi necesară) a datelor cu carcater personal pentru executarea contractelor
pe care le derulează cu instituţia noastră, în vederea îndeplinirii  obligaţiilor legale care revin
Muzeului.  
27.3.  Muzeul  Naţional  ”George Enescu” prelucrează date cu caracter  personal  atât  în scop
contractual, cât şi pentru a  ţine la curent pe cei interesați cu activităţile desfășurate.
27.4.  Muzeul  Naţional  ”George Enescu”  a  luat  măsurile  tehnice  şi  organizatorice  adecvate
pentru protejarea confidenţialităţii datelor  şi pentru a informa pe cei în cauză cu privire la modul
în care utilizează aceste date.
27.5. Prelucrarea datelor personale se va face numai în scopuri specifice, explicite şi legitime;
datele  vor  fi  folosite  exclusiv  pentru  a  transmite  Prestatorului  informaţii  privind  activitatea
instituţiei şi/sau derularea contractelor încheiate cu Muzeul Naţional ”George Enescu”.
27.6. Prestatorul are dreptul de a solicita în orice moment accesul la rectificarea, portabilitatea,
ştergerea sau restricţionarea procesării datelor colectate.

Părţile  au înţeles să încheie prezentul  contract  în două exemplare,  câte unul  pentru
fiecare parte. 

ACHIZITOR,                  PRESTATOR,
Muzeul Naţional ”George Enescu”                S.C. .........................................S.R.L.

MANAGER,         ADMINISTRATOR,
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