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 Acord-cadru de achiziție publică  
 

nr.______________data_______________ 

 

 

Părţile acordului-cadru 

In temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si a Hotărârii de 

Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul acord cadru, 

 

între  

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI SECTOR 1, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al.Averescu, nr. 

17, telefon/fax: 021/222.42.75, cod fiscal 15318810, Cont Iban 

RO91TREZ24A680600200130X, deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentată prin Director 

General – Mariana Țâțan şi Director General Adjunct Economic - Daniela Niţă în calitate de 

prominent achizitor pe de o parte 

 

şi  

 

...........................denumirea operatorului economic, adresă ......................................, 

telefon/fax.................................., număr de înmatriculare ........................................, cod 

fiscal.................................., cont (trezorerie, bancă) ............................................., reprezentată 

prin ....................................................................................... (denumirea conducătorului), 

funcţia..........................................., în calitate de promitent prestator, pe de altă parte. 

 

 

 

Definitii - clauză specifică 

În derularea prezentului Acord-cadru și a contractelor subsecvente atribuite în baza 

acestuia, următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a)acord-cadru - prezentul act, reprezentând înțelegerea părților privind prestarea serviciilor de 

pază și supraveghere, în condițiile și termenii care guvernează contractele subsecvente ce 

urmează a fi atribuite;  

b)contract subsecvent - contractul semnat între promitentul achizitor și promitentul prestator, 

în conformitate cu termenii și condițiile acordului-cadru și în baza căruia sunt efectiv prestate 

serviciile de pază, protective si interventie rapida; 

c) act adițional - documentul semnat de părțile contractante prin care se modifică termenii și 

condițiile din oricare document ce face parte din prezentul acord-cadru sau din contractul 

subsecvent; 

d) forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii 

sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii acordului-cadru și 

care face  imposibil executarea și, respectiv, îndeplinirea obligațiilor asumate în cadrul 

acordului cadru; sunt considerate asemenea evenimente: greve sau alte perturbări ale 
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activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate fie nu, blocade, 

insurecții, revolte armate, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni puternice, inundații, 

devărsări și alte calamități naturale, conflicte civile, explozii și orice alte asemenea 

evenimente, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă; nu este considerat eveniment de 

forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 

executare, doar face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți; 

e) promitent achizitor – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 

f) promitent prestator - oricare dintre operatorii economici, nominalizați ca atare în preambulul 

acordului-cadru, prestatori ai serviciilor de pază și supraveghere  

g) documentația de atribuire - documentul achiziției care cuprinde cerințele, criteriile, regulile 

și alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, 

corectă și explicită cu privire la cerințe sau elemente ale achiziției, obiectul contractului și 

modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusive specificațiile tehnice, condițiile 

contractuale propuse, formatele de neconcprezentare a documentelor de către ofertanți, 

informațiile privind obligațiile generale aplicabile; 

h) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din 

punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta cuprinde propunerea 

financiară, propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de 

atribuire; 

i) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat sau 

grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piață executarea de lucrări 

și/sau a unei construcții, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere 

temporară formată între două sau mai multe dintre aceste entități; 

j) specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui 

produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare 

îndeplinirii necesității autorității contractante; 

k) standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau 

standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau 

continuă, care nu este obligatorie; 

l) an - 365 de zile calendaristice; 

m) zile - zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile 

lucrătoare. 

 

 

 

2. Scopul acordului-cadru  

 

2.1 – Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor 

guverna contractele subsecvente de servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării 

prezentului acord. 

2.2 – Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect  achizitionarea serviciilor de paza, 

protectie si interventie rapida la obiectivele aflate in subordinea DGASPC Sector 1 în condițiile 

stipulate în Caietul de sarcini, în prezentul acord-cadru și descrise în propunerea tehnică. 

2.3 – Contractele subsecvente se vor incheia fara reluarea competitiei. 
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2.4 - Prezentul acord-cadru nu impune promitentului achizitor nici o obligație de a achiziționa 

cantitatea maximă estimată la nivelul documentelor achiziției. 

2.5 - Acordul-cadru se va încheia cu un singur operator, prin aplicarea criteriilor prevăzute în 

documentația de atribuire.   

 

Art.3. Atribuirea contractelor subsecvente   

 

3.1. Atribuirea oricărui contract subsecvent se va face numai la solicitarea promitentului 

achizitor. 

3.2. Pe toată durata de valabilitate a acordului-cadru, promitentul achizitor se obligă să nu 

încheie cu alt operator economic un alt contract având ca obiect prestarea serviciilor de pază, 

protectie  și interventie rapida. 

În cazul în care promitentul prestator căruia promitentul achizitor îi transmite o solicitare pentru 

încheierea contractului subsecvent, nu mai are capacitatea de a răspunde acestei solicitări, 

promitentul achizitor are dreptul de a rezilia prezentul acord-cadru și de a iniția o nouă 

procedură pentru achiziționarea acestor servicii.  

În acest caz, contractul subsecvent valabil își încetează efectele după finalizarea noii proceduri 

de achiziționare a serviciilor de pază, protecție și intervenție rapidă, astfel încât să nu existe 

întreruperi în prestarea acestor servicii. 

3.3 Contractele subsecvente se vor atribui astfel: 

Pe perioada de derulare a acordului-cadru se estimează că se se vor încheia 6 contracte 

subsecvente, sau ori de căte ori intervine o necesitate a autorității contractante în legătură cu 

obiectul acordului-cadru. 

 

 

 

4. Durata acordului- cadru 

 

4.1 Durata prezentului acord-cadru este de 12 luni , adică de la__________________până 

la................. 

4.2  Valabilitatea acordului-cadru poate fi prelungită la solicitarea autorității contractante până 

la finalizarea procedurii de achiziție și încheierea unui nou contract privind prestarea serviciilor 

de pază, protecție și intervenție rapidă. 

 

5. Preţul acordului-cadru 

 

5 .1 –  Preturile unitare sunt cele prevăzute în ofertă și în baza lor se va determina prețul 

fiecărui contract subsecvent atribuit ulterior. Prețurile unitare ofertate rămân ferme pe toată 

perioada de derulare a acordului-cadru și sunt cele prevăzute în anexa la prezentul acord-cadru. 

 

5.2. Pe parcursul îndeplinirii prezentului acord-cadru și a contractelor subsecvente prețul 

poate fi ajustat în următoarea situație: au avut loc modificări legislative, respectiv modificarea 

salariului minim garantat în plată, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor 

pe baza cărora s-a fundamentat prețul acordului-cadru. 

Prețul acordului-cadru poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea 

costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul acordului-cadru. 
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4.3  În conformitate cu art. 221 litera a din Legea nr. 98 / 2016 preţul  unitar poate fi revizuit în 

cazul în care se modifică cuantumul salariului minim pe economie, proporţional cu valoarea 

modificării acestora după următoarea formulă: 

 

X2=X1 * Sn/Sv    

             

unde X2 = tarif actualizat 

         X1 = tarif ofertat declarat câștigător în cadrul procedurii 

         Sn = salariul minim nou brut pe țară garantat în plată 

         Sv = salariul minim vechi brut pe țară garantat în plată 

 

 

5. Cantitatea/valoarea estimata a Acordului-Cadru 

5.1   Părțile convin și recunosc faptul că valoarea/cantitatea estimată a Acordului-Cadru este o 

cantitate estimată. 

În condițiile în care, la încetarea Acordului-Cadru, valoarea/ cantitatea estimată a acestuia, din 

orice motive, nu este atinsă, promitentul prestator nu poate avea pretenții de nici o natură de la 

Promitentul Achizitor.   

 

6. Cantitatea previzionată  

6.1 - Cantitatea previzionata de servicii ce urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente 

este prevăzută în anexa............ la prezentul acord-cadru. 

  

7. Obligaţiile promitentului-prestator 

7.1. Promitentul-prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu 

promitentul-achizitor, să presteze “Servicii de pază, protecție și intervenție rapidă”. 

7.2. Promitentul prestator va respecta întocmai toate obligațiile, prevederile si cerințele stabilite 

prin caietul de sarcini.  

Promitentul-prestator se obligă să acorde tot sprijinul promitentului-achizitor la întocmirea 

planului de pază pentru fiecare obiectiv în parte inclusiv la avizarea acestora de către poliție.  

7.3. Promitentul prestator va prezenta promitentului beneficiar, în baza contractelor 

subsecvente, situații de plată lunare în baza proceselor verbale de recepție încheiate  lunar între 

părți, precum și orice alte documente justificative necesare, solicitate de promitentul beneficiar. 

7.4. Promitentul prestator se obligă să presteze serviciile de pază, protecție și intervenție rapidă 

numai în cadrul locațiilor indicate. 

7.5. Pentru efectuarea serviciului de pază, protecție și intervenție rapidă,  promitentul prestator 

se obligă: 

a) să asigure paza şi protecţia personalului şi obiectivelor, bunurilor şi valorilor, supravegherea 

şi controlul obiectivelor prevăzute în caietul de sarcini; 

b) să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea Regulamentului Intern al achizitorului și să 

comunice promitentului-beneficiar consemnul general și consemnul particular al fiecărui post; 

c) să efectueze serviciile de pază, supraveghere şi control cu personalul propriu, dotat conform 

specificului activităţii şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003; 

d) să instruiască personalul de pază privind obiectivele prevăzute în Caietul de sarcini, în ceea 

ce priveşte: 

- întinderea obiectivului; 
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- împrejmuirea obiectivului; 

- punctele vulnerabile la sustrageri, distrugeri, incendii şi explozii; 

- căile de acces din incinta obiectivului şi modul de reglementare al accesului; 

- numărul şi dispunerea posturilor de pază, conform planului de pază aprobat; 

- mijloacele de pază şi alarmare existente; 

- punctele vulnerabile de pătrundere în incinta obiectivului; 

e) să răspundă pentru neexecutarea serviciului de către personalul de pază, conform 

contractului; 

f) în cazul constatării unor incidente - furturi, distrugeri, incendii, vătămări de persoane va lua 

imediat măsurile ce se impun , concomitent cu anunţarea achizitorului despre incidentul apărut; 

în cazul producerii unui prejudiciu va suporta contravaloarea prejudiciului datorat neîndeplinirii 

corespunzătoare a responsabilităţilor prevăzute în prezentul contract; 

g) studiază şi propune achizitorului metode şi mijloace de pază şi alarmare în funcţie de 

specificul obiectivului; 

h) personalul care asigură paza, controlul şi supravegherea obiectivelor specificate în Caietul 

de sarcini, să fie verificat cu respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003;  

i) să ţină seama de obiecţiile achizitorului cu privire la desfăşurarea activităţii ce formează 

obiectul prezentului contract şi să ia imediat măsuri de remediere în cazul constatării unor 

deficienţe; 

j) să respecte consemnul particular al fiecărui post de pază, ţinând cont de cerinţele achizitorului 

în ceea ce priveşte atribuţiile de serviciu ale personalului de pază (consemnul particular al 

fiecărui post şi fişa generală a postului vor fi întocmite numai după consultarea şi primirea 

acordului prestatorului, în privinţa conţinutului acestora).  

k) să  cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni 

producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţilor păzite;  

l) să  păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure 

integritatea acestora;  

m) să  permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu 

dispoziţiile interne;  

n) să oprească şi să legitimeze persoanele care intră şi ies din obiectivul păzit, pe cele care 

încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, 

să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii 

sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un 

proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;  

o) să încunoştiinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre 

producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;  

p) în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de 

substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de 

natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente 

şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului;  

q) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi 

a valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia;  

r) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în 

caz de dezastre;  
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s) să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să-

şi dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor;  

t) să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la 

asemenea date şi informaţii;  

u) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie şi armamentul cu 

care este dotat şi să facă uz de armă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;  

v) să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor 

de muncă unde se impune o altă ţinută;  

w) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel 

de băuturi în timpul serviciului;  

x) să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre 

aceasta;  

y) să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie 

respectuos în raporturile de serviciu;  

z) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum şi orice 

alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază si să respecte consemnul general 

şi particular al postului. 

 

Şeful formaţiei de pază, pe lângă obligaţiile prevăzute mai sus, are şi următoarele atribuţii:  

a) să organizeze, să conducă şi să controleze activitatea de pază, precum şi modul de executare 

a serviciului de către personalul din subordine;  

b) să informeze de îndată conducerea unităţii şi poliţia despre evenimentele produse pe timpul 

activităţii de pază şi să ţină evidenţa acestora;  

c) să propună conducerii unităţii măsuri pentru perfecţionarea activităţii de pază;  

d) să ţină evidenţa armamentului şi a muniţiei din dotarea personalului de pază, să asigure 

păstrarea, întreţinerea, depozitarea şi folosirea acestora, potrivit legii;  

e) să execute programul de pregătire profesională specifică a personalului de pază din 

subordine. 

 

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de 

lucru conceput pentru fiecare obiectiv în parte,  respectând numărul de posturi şi agenţi de pază. 

Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 

utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

 

7.6 - Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea 

prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru. 

7.7 -  Promitentul- prestator se obliga sa asigure personalul adecvat precum și logistica necesară 

pentru prestarea serviciilor. 

7.8 - Prestatorul se obligă să mentina valabila pe toata perioada de desfasurare a acordului-

cadru o  polita de asigurare de raspundere civilă a societătii de pază, protecție și intervenție 

rapidă pentru prejudicii provocate beneficiarilor serviciilor sale sau terţilor păgubiţi, ca 

urmare a producerii unui eveniment asigurat, - in valoare de 700.000 euro per eveniment 

sau echivalent in lei. 
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8. Obligaţiile promitentului-achizitor 
8.1 - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite 

promitentului-prestator, să achiziţioneze serviciile în condiţiile convenite în prezentul acord-

cadru. 

8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă 

procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul 

prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul-prestator declară că nu mai are 

capacitatea de a le presta. 

8.3. Promitentul-achizitor se obligă: 

a) să vireze la timp contravaloarea serviciilor prestate, în contul prestatorului; 

b) să aducă la cunoştinţa personalului propriu, noua  formulă de pază, supraveghere şi control, 

iar după caz, să modifice Regulamentul Intern sau Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare, pentru serviciul contractat; 

c) să pună la dispoziţia prestatorului toate datele necesare pentru îndeplinirea în bune condiţii 

a obligaţiilor ce-i revin - model de legitimaţie, model talon acces auto, modalitatea de acces a 

persoanelor vizitatoare, etc; 

d) să aducă la cunoştinţa prestatorului precedentele infracţionale, ce s-au produs în incinta 

obiectivului; 

e) să dea curs, de urgenţă notificărilor formulate de către prestator, în ceea ce priveşte 

semnalarea unor defecţiuni intervenite în sistemul de iluminat, sistemul de alimentare cu apă, 

sistemele de încălzire, sistemele de închidere şi alarmare, reţeaua telefonică din dotarea 

posturilor de pază, în caz contrar neputând fi angajată răspunderea prestatorului; 

f) să asigure încuietori viabile pentru toate încăperile în care sunt depozitate bunuri şi valori, 

grilaje pentru geamurile exterioare, iar în funcţie de valorile existente, sisteme de alarmă; 

g) să se asigure de integritatea împrejmuirilor (garduri, porţi etc.) şi să ia întotdeauna măsuri 

urgente pentru remedierea defecţiunilor sau a deteriorărilor apărute; 

h) să pună la dispoziţia prestatorului cabine de pază sau o încăpere, cu rol de vestiar; 

i) să asigure accesul rapid la un post telefonic în cazul unor evenimente deosebite (efracţii, 

incendii, explozii, etc.); 

j) să nu angajeze pe nici unul dintre agenţii de pază ai prestatorului, ca aceştia să lucreze 

pentru el sau în numele lui, sau să desfăşoare alte activităţi ce nu fac parte din atribuţiile 

prestatorului, punctele a)-j) sau în fişa şi consemnul postului, ce s-au redactat şi înregistrat cu 

acordul său. 

8.4. Promitentul beneficiar se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite 

promitentului prestator, să achiziționeze “Servicii de pază, protecție și intervenție rapidă”, cu 

respectarea cerințelor din caietul de sarcini și în condițiile convenite în prezentul acord-cadru, 

fără a se obliga să achiziționeze cantitatea maximă de ore, ci doar în funcție de necesități. 

8.5. Promitentul-achizitor se obligă să încheie contracte subsecvente cu promitentul-prestator 

conform prevederilor convenite în prezentul acord și documentelor sale. Atribuirea oricărui 

contract subsecvent se va face numai la solicitarea promitentului-achizitor și numai dacă sunt 

asigurate fondurile necesare. 

8.6. Promitentul-achizitor va desemna persoanele cu drept de control și recepție asupra modului 

de îndeplinire a acordului-cadru de către promitentul-prestator. 

8.7. Promitentul-achizitor se obligă să respecte orice altă prevedere ce îl privește care este 

cuprinsă în documentele achiziției, precum și în legislația în vigoare privind achizițiile publice. 

8.8. Promitentul-achizitor nu este responsabil în niciun fel de daune interese sau compensații 

plătibile prin lege, ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus oricărei persoane angajate de 

către promitentul prestator. 
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9. Verificarea modului de prestare a serviciilor   

9.1. Promitentul-achizitor are dreptul de control asupra modului de îndeplinire a obligațiilor 

asumate prin prezentul acord-cadru. 

9.2. Atunci când se constată că acestea nu sunt îndeplinite corespunzător, promitentul-prestator 

are obligația de a lua masurile necesare în vederea remedierii situației într-un interval de maxim 

24 de ore. 

9.3. În cazul în care promitentul-prestator nu-și îndeplinește în mod repetat obligațiile prevăzute 

la art. 7, într-un mod care face imposibilă continuarea acordului-cadru  promitentul-achizitor 

poate rezilia acordul-cadru în vigoare.   

 

 

10. Comunicări 

10.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, 

trebuie să fie transmisă în scris. 

        (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 

momentul primirii. 

10.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

10.3. Promitentul-prestator trebuie să asigure o comunicare permanentă cu promitentul-

achizitor  în vederea rezolvării unor situații de urgență și neprevăzute ce ar putea să apară sau 

acordării de informații solicitate de promitentul-achizitor. 

 

11. Documentele acordului-cadru: 

a)caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 

ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din 

perioada de evaluare; 

c) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul; 

e) contractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie publică/acordul- 

cadru este reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanţi; 

f) acordul de asociere, dacă este cazul. 

 

12. Încetarea acordului-cadru 

12.1 - (1) Prezentul acord-cadru încetează de drept: 

- prin ajungerea la termen 

- prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor 

proceduri în raport cu anumite praguri valorice  

 (2)Acordul-cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: 

- prin acordul de voinţă al părţilor ; 

- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 

necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte, cu 

notificare prealabilă de 15 zile a părţii în culpă. 

12.2 - In cazul in care Promitentul-Prestator caruia Promitentul-Achizitor ii transmite o invitatie 

de incheiere a unui contract subsecvent, nu raspunde acestei solicitari sau refuza sa semneze 

contractul subsecvent sau refuza sa constituie garantia de buna executie,  promitentul-achizitor 

este indreptatit sa solicite rezilierea. 

12.3 - Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau 

dreptului autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului, in 
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conformitate cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractanta are dreptul de a denunta 

unilateral acordul-cadru  in perioada de valabilitate a acestuia intr-una din urmatoarele situatii: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, intr-una dintre situatiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire; 

b) acordul-cadru nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o 

incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost 

constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. 

 

 

13. Modificarea Acordului-Cadru 

13.1 Acordul-cadru poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci 

cand contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial  acordul-cadru este inlocuit 

de un nou contractant, intr-una dintre urmatoarele situatii: 

- clauza de revizuire de genul celei prin care conform angajamentului de sustinere din partea 

unui tert sustinator acesta se substituie contractantului; 

- drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din  acordul-cadru sunt preluate, ca 

urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, 

inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile 

de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte 

modificari substantiale ale  acordului-cadru si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea 

procedurilor de atribuire prevazute de prevederile legislative care guverneaza achizitia; 

-  la incetarea anticipata a  acordului-cadru, in situatia in care contractantul principal cesioneaza 

entitatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, iar autoritatea 

contractanta ia decizia ca poate continua acordul-cadru. 

13.2 Acordul-cadru poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci 

cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale, in sensul prevederilor legii, 

respectiv in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016. 

 

14. Raspunderea solidara  

14.1 In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire 

acestia raspund in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie  publica/acordului-

cadru. 

14.2 In cazul in care un operator economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la    

capacitatea economico financiara, tehnico -profesionala invocand sustinerea unui/unor tert/terti 

raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia 

neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. 

14.3  Autoritatea  contractanta isi rezerva dreptul  sa urmareasca orice pretentie la daune pe care 

contractantul ar putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru 

nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm. 

  

 

15. Terti sutinatori 

15.1 In cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului 

subsecvent/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza 

indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica 

si profesionala, autoritatea contractanta  solicita ofertantului/candidatului ca, prin actul incheiat 

cu tertul/tertii sustinator/sustinatori sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul 

respectivului angajament ferm.    
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15.2 Prezentul acord  reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din 

incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la 

prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, prestatorul consimte 

ca  Achizitorul se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii 

angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba 

impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta  

In cazul in care Prestatorul este in imposibiltatea derularii prezentului  acord-cadru , respectiv 

pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza 

angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului 

care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea Prestatorului initial cu tertul 

sustinator, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de 

valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si  fara organizarea unei 

alte proceduri de atribuire.  

 

16. Subcontractarea 

16.1  Autoritatea contractanta   solicita, la incheierea  acordului-cadru , sau atunci cand se 

introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre contractant si 

subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat 

activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul 

de achizitie devenind anexe ale prezentului acord-cadru. 

16.2 Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii  acordului- 

cadru, cu conditia ca schimbarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a 

contractului de achizitie publica . 

16.3  In situatia  precedenta, contractantul va transmite autoritatii contractante   si va obtine 

acordul  acesteia privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior in executarea 

contractului. 

 Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea 

contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea 

inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzator partii lor de 

implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit. 

16.4  Contractele incheiate cu subcontractantii trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor 

constitui in anexe  ale acordului-cadru. 

16.5  Dispozitiile  privind subcontractantii nu diminueaza in nici o situatie raspunderea 

contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului  acord-cadru 

16.6  La incetarea anticipata a acordului-cadru altfel decat prin denuntare unilaterala permisa 

de prezentul acord, Promitentul achizitor poate solicita, iar Promitentul Prestator se obliga sa 

cesioneze in favoarea Promitentului achizitor contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, 

Promitentul Prestator obligandu-se totodata sa introduca in contractele sale cu subcontractorii 

clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie contractele subsecvente aferente acordului-cadru 

vor fi continuate de subcontractori, la solicitarea Promitentului achizitor, fara insa a se putea 

modifica valoarea preturilor  unitare, in situatia in care autoritatea contractanta decide in acest 

sens. 

 

17. Sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor   

17.1. În cazul în care, din vina exclusivă, prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile 

asumate prin contract sau le îndeplineste necorespunzator, astfel cum au fost asumate de către 

ofertant la nivelul ofertei, achizitorul are dreptul de a pretinde ca penalități o sumă echivalentă 
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cu 0,01% pe zi de întârziere aplicată la valoarea serviciilor neprestate în termen, până la 

îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 

17.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la acceptarea 

facturii de către beneficiar, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu 0,01 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea 

efectivă a obligaţiilor. 

17.3. Pentru executarea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu de către prestator, care a avut 

ca urmare producerea unui prejudiciu în patrimonial beneficiarului, răspunderea prestatorului 

va fi angajată în raport cu culpa sa și în acord cu paguba produsă.  

17.4. În cazul unor evenimente nedorite, care produc pagube din vina personalului de pază, 

societatea prestatoare va despăgubi beneficiarul în condițiile legii, având obligația de a prezenta 

beneficiarului pâna la incheierea acordului-cadru, polița de asigurare pentru despăgubiri, cu o 

valoare de minim  700.000 euro/eveniment (echivalent in lei). 

Prestatorul se obligă să mentina valabila pe toata perioada de desfasurare a acordului-cadru o  

polita de asigurare de raspundere civilă a societătii de pază, protecție și intervenție rapidă 

pentru prejudicii provocate beneficiarilor serviciilor sale sau terţilor păgubiţi, ca urmare 

a producerii unui eveniment asigurat, - in valoare de 700.000 euro per eveniment sau 

echivalent in lei. 

17.5. Pentru neexecutarea de către personalul de pază a îndatoririlor de serviciu și pentru 

săvârșirea de abateri constatate în timpul sau în legătură cu serviciul, se vor aplica penalități 

corespunzător cu gravitatea faptei, astfel: 

Pentru neîndeplinirea de către agenții de pază a obligațiilor prevăzute în contract, se va aplica 

următorul sistem de penalizare prin puncte (1 punct = 5 lei exclusiv TVA), pentru următoarele 

nereguli: 

- nesupravegherea zonelor în care trebuie să asigure paza , prin efectuarea de către aceștia 

a altor activități decât cele stabilite în contract/consemnul postului, cum ar fi staționarea în 

cabina de pază sau în alte locuri nejustificate din afara zonei în care trebuie să efectueze rondul; 

- staționarea nejustificată în vestiar;  

- cititul presei, a cărților, diverse publicații, etc.; 

- jocul pe telefoane mobile, tablete, etc.; 

- fumatul în zona de supraveghere sau în zona în care fumatul este interzis. 

PENALIZARE = 20 puncte/eveniment 

 

Părăsirea postului (locație sau zonă arondată), fără aprobarea șefului de tură al firmei de pază 

și avizarea beneficiarului, neprezentarea la post, dormitul în timpul serviciului, nerespectarea 

programului de lucru. 

PENALIZARE = 50 puncte/eveniment 

 

Pasivitatea/indiferența/neimplicarea în vederea menținerii asigurării unui climat de siguranță 

pentru desfășurarea unei bune activități, precum și în cazul de agresiuni fizice sau verbale atât 

asupra personalului angajat al D.G.A.S.P.C. Sector 1 cât și a persoanelor din afara instituției. 

PENALIZARE = 50 puncte/eveniment 
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Neîndeplinirea atribuțiilor de pază ce au drept consecință distrugerea bunurilor / patrimoniului 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 (instalații, finisaje, mobilier, hidrant, etc.), inclusiv neîncadrarea în 

timpul de intervenție angajat prin ofertă și contract. 

PENALIZARE = 50 puncte/eveniment 

 

Nepurtarea de către agenții de securitate a echipamentului de intervenție și autoapărare, a 

uniformei din dotare și a ecusonului de identificare la vedere. 

PENALIZARE = 40 puncte/eveniment 

 

 

 

18. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 

 

18.1. - Prestatorul va constitui în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului o 

garanţie de bună execuţie în valoare de ..........lei reprezentând 5% din prețul fiecarui contract 

subsecvent fără T.V.A  

18.2. Modalitatea de constituire: virament bancar în contul autoritatii contractante (cod fiscal 

15318810) RO94TREZ7015006XXX000203 deschis la Trezoreria Sectorului 1  sau printr-un 

instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de 

asigurari, care devine anexa la contract.  

Se accepta constituirea si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile acceptate 

si onorate la plata. Astfel  ofertantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii 

contractante, la Trezorerie. Suma initiala care se depune de catre ofertant în contul de disponibil 

astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului, fara TVA.  

Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont 

prin retineri din sumele datorate si cuvenite ofertantului.  

Perioada garanției de bună execuție se întinde pe întreaga durată a  Contractului si se constituie 

conform art. 40 din HG 395/2016. 

18.3. - Beneficiarul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Prestatorul 

a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

18.4. - Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând 

pe parcursul îndeplinirii contractului în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul 

nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii 

asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia 

atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu 

au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de 

bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză 

raportat la restul rămas de executat. 

18.5. - Beneficiarul se obligă sa restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la 

îndeplinirea obligaţiilor asumate. 

 

19. Clauză suspensivă   

19.1.  Având in vedere dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice si HG nr. 

395/2016, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea Contractanta precizează ca va 
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încheia contracte subsecvente in derularea acordului-cadru cu ofertantul declarat câștigător, 

numai in măsura in care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor 

bugetare cu aceasta destinație, cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor 

din bugetele care intra sub incidența legislației privind finanțele publice. 

Ofertanții care participa cu ofertă la atribuirea acordului înțeleg că Autoritatea Contractantă nu 

poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu, în cazul anulării procedurii, 

indiferent de cauza care determina anularea și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost 

notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu.  

Participarea cu oferta echivalează cu acceptarea condițiilor de mai sus, ofertanții  asumându-și 

costurile participarii cu ofertă, precum și întreaga răspundere, în raport cu eventualele prejudicii 

pe care le-ar suferi. 

Semnatarii acordului-cadru înteleg faptul ca volumetria asociată prezentei achiziții are natura 

unor  estimări ale autorității contractante și nu reprezintă cantitățile exacte care urmează a fi 

achiziționate,  în derularea acordului acestea putănd suferi modificări în functie de necesitățile 

autorității și  de asigurarea alocării bugetare impusă de legea finanțelor publice pentru 

acoperirea acestei necesitați.  

 

 

20. Litigii 

Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- cadru 

se vor soluţiona pe cale amiabilă. 

 

Părţile au convenit să încheie azi .............. prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 

(se precizează data semnării de către părţi şi numarul de exemplare) 

 

Promitent-achizitor,                                                      Promitent-furnizor, 

semnături autorizate)                                                   (semnături autorizate) 

 

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

LS                                                                                      LS 

 

 


