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R.A. „ Aeroportul Ştefan cel Mare – Suceava” 
Nr.                    din  

S.C.  
Nr.                    din  

 
Contract de prestare de servicii de pază 

Cod CPV 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2) 
 

 În conformitate cu prevederile: 
- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;  
- HG 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute de Legea 
333/2004 
- art. 12 alin. 3 din Legea 99/2016, 
-  prevederile Regulamentului C.E. nr. 213/2008 – Anexa VII – privind serviciile de pază cod 
CPV 79713000-5 şi a Regulamentului C.E. nr. 1177/2009; 
 
Între  
R.A. Aeroportul „Ştefan cel Mare - Suceava” cu sediul în oraşul Salcea, judeţul Suceava, 
telefon 0230.529999/529962, fax 0230.529999, web-site: www.aeroportsuceava.ro, e-mail 
office@aeroportsuceava.ro, Oficiul Poştal nr. 1 căsuţa poştală nr. 9 Suceava, J33/1195/1992, cod 
fiscal RO 713454, cont RO 11 BRMA 0999 1000 5735 4544, deschis la Banca Românească,, 
reprezentată prin Ioan Măriuţa, director general şi Liliana Ruxandari, contabil şef, în calitate de 
achizitor 
şi 
S.C.             , cu sediul în              , str.        , nr.   ,  tel:       , fax    , e-mail:   Nr. Reg. Com. J  // , 
C.U.I., Atribut fiscal (R), Cont nr.  RO      deschis la Banca              sucursala   , reprezentată prin     
, în calitate de           , denumit în continuare „PRESTATOR” a intervenit următorul contract:  
 
Cap. 1 Definiții 
1.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel : 
a. Contract – prezentul contract și toate anexele sale; 
b. Achizitor si prestator – părțile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul 
contract; 
c. Prețul contractului – prețul plătibil prestatorului de către achizitor in baza contractului pentru 
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract; 
d. Servicii – activitățile a căror prestare fac obiectul contractului; 
e.  Forță majoră – un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează  greșelii 
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut in momentul încheierii contractului și care face 
imposibilă executarea  și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustive, ci enunțiativă. Nu 
este considerat forța majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți 
f. Zi – zi calendaristica; an – 365 de zile. 
 
Cap.2. Obiectul Contractului 
Art.2.1. Prestatorul se obligă să execute servicii de pază, conform caietului de sarcini, cu agenţi 
de pază la obiectivul: R.A. „Aeroportul Ştefan cel Mare – Suceava”, situat în oraşul Salcea, 
strada Aeroportului nr. 1, judeţul Suceava, în conformitate cu Planul de pază aferent, întocmit de 
părţi şi avizat de organele de poliţie, în timp ce achizitorul se obligă să achite contravaloarea 
acestor servicii. 

http://www.aeroportsuceava.ro/
mailto:office@aeroportsuceava.ro


Page 2 of 6 
 

Art. 2.2. În cazul în care achizitorul solicită modificarea obiectului contractului, prestatorul va 
da curs acestei solicitări, stabilindu-se de comun acord modificările solicitate, prin negocierea 
unui act adiţional la contract.  

 
Cap.3. Durata Contractului 
Art.3.1. Contractul se încheie pe o durată de timp de 1 an, începând cu data de 1.01.2018 şi până 
la data de 31.12.2018. 

 
Cap.4. Preţul Contractului şi modalitatea de plată  
Art.4.1. Executarea serviciilor  de pază la care s-a obligat prestatorul se realizează contra cost, 
potrivit tarifului orar ofertat prin prezentul contract, în sumă de..................lei/oră/agent, fără 
T.V.A. Preţul contractului de pază poate fi actualizat cu coeficientul rezultat din creşterea 
salariului minim brut pe ţară garantat în plată pe economie și modificările în conformitate cu 
prevederile legale. 
Art.4.2. Preţul prestaţiei fără TVA este calculat după formula:            
Preţul prestaţiei pentru o lună = nr. total ore prestate/lună x tariful orar care este compus din 
cheltuielile directe si indirecte (drepturile salariale, contribuțiilor aferente salariului, cheltuieli 
materiale, cheltuielile pentru echiparea, dotarea tehnico-materială şi instruirea agenţilor de pază 
contractaţi, precum şi pentru întreţinerea unităţii) si profitul prestatorului. 
Art.4.3. (1) Preţul se va plăti de achizitor în lei, pe bază de factură emisă de prestator în ultima zi 
a lunii, în termen de 30 de la emiterea facturii. 
(2) Data efectuării plăţii se consideră data la care sumele de plată au intrat în contul 
Prestatorului.  
 
Cap.5. Obligaţiile părţilor 
Art.5.1. Prestatorul se obligă: 
a) Să participe împreună cu achizitorul la întocmirea sau modificarea Planului de pază a 
obiectivului, stabilind dispozitivul de ordine şi pază, necesarul de mijloace tehnice şi amenajări 
de pază şi alarmare, cât şi alte măsuri care să asigure o securitate corespunzătoare obiectivului. 
b) Să asigure efectivele de agenţi de pază necesare pentru acoperirea posturilor stabilite, 
conform Planului de pază.   
c) Să asigure executarea în mod corespunzător a serviciului de pază, conform prevederilor 
Planului de pază, efectuând permanent controale asupra modului în care sunt respectate 
consemnele posturilor şi celelalte obligaţii contractuale de către angajaţii proprii şi luând de 
îndată măsuri de remediere a eventualelor neajunsuri constatate. 
d) Să acţioneze pentru prevenirea şi combaterea pe cât posibil a infracţiunilor şi a altor fapte 
ilicite în posturile încredinţate. 
e) În cazul producerii unor calamităţi, catastrofe sau alte evenimente de mari proporţii, cât şi în 
cazul săvârşirii unor infracţiuni grave la obiectivul păzit, să intervină prin intermediul agenţilor  
contractaţi, aflaţi în serviciu, pentru limitarea urmărilor acestora, luând primele măsuri de salvare 
a victimelor şi bunurilor în pericol, de conservare a urmelor, identificare a făptuitorilor şi a 
martorilor oculari, precum şi de anunţare a celui mai apropiat organ de poliţie, cât şi a celorlalte 
organe competente să intervină. 
f) Să sprijine prin intermediul şefului formaţiunii de pază agenţii contractaţi, aflaţi în serviciu 
de pază, în cazul producerii unor evenimente deosebite la obiectivul asigurat. 
g) Să asigure echiparea şi dotarea agenţilor contractaţi cu uniforme şi celelalte accesorii 
necesare, inclusiv pregătirea şi instruirea lor profesională, cheltuielile avansate în acest scop 
recuperându-se pe parcursul derulării contractului prin includerea lor în tarif în cote lunare. 
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h) Să doteze agenţii cu armamentul şi muniţia aferentă, în cazul în care asigurarea pazei impune 
acest lucru şi există condiţiile cerute de lege pentru păstrarea în condiţii de siguranţă a acestuia. 
i) Să verifice permanent modul în care funcţionează iluminatul nocturn pe raza posturilor, 
sistemele de pază şi alarmare antiefracţie şi să sesizeze achizitorul pentru a lua măsuri de 
remediere a defecţiunilor şi de modernizare a dotărilor tehnice. 
j) Să informeze periodic achizitorul cu privire la modul cum se desfăşoară misiunile de ordine 
şi pază, cooperarea cu salariaţii acestuia pe această linie, precum şi deficienţele constatate, 
făcând propuneri corespunzătoare pentru perfecţionarea acestei activităţi. 
k) Să însoţească, prin persoane anume desemnate, la solicitarea achizitorului, delegaţii 
împuterniciţi în scris de acesta, pe timpul efectuării acţiunilor de control asupra modului cum 
agenţii de pază execută misiunile de ordine şi pază încredinţate.  
l) Să realizeze, în limita posibilităţilor, la solicitarea achizitorului, permanentizarea în 
dispozitivul de pază a aceloraşi agenţi şi, după caz, să ia măsuri de sancţionare sau de înlocuire a 
celor care nu-şi îndeplinesc atribuţiile de serviciu.  
Art.5.2. Achizitorul se obligă: 
a) Să participe împreună cu delegatul prestatorului la întocmirea Planului de pază, precum şi la 
modificarea acestuia, atunci când se impune acest lucru. 
b) Să controleze agenţii de pază în serviciu, prin delegaţii împuterniciţi în scris, de regulă 
însoţiţi de un reprezentant al prestatorului, asupra modului cum aceştia execută  misiunile de 
pază şi să propună prestatorului, atunci când constată nereguli, măsuri corespunzătoare de 
remediere a acestora, de sancţionare sau de înlocuire a celor care nu-şi îndeplinesc atribuţiile de 
serviciu. 
c) Să instaleze, în locurile vulnerabile şi de importanţă ale obiectivului, mijloace tehnice de 
pază şi sisteme de iluminare, alarmare şi semnalizare, asigurând întreţinerea acestora în perfectă 
stare de funcţionare, precum şi instruirea agenţilor de pază referitor la folosirea lor. 
d) Să asigure la termenele prevăzute în Planul de ordine şi pază împrejmuirea corespunzătoare a 
obiectivului, funcţionarea sistemului de iluminare pe perimetru şi în locurile vulnerabile, darea în 
exploatare a gheretelor de protecţie pentru posturile fixe, precum şi dotarea punctelor de control 
acces cu mobilierul, materialele şi imprimatele necesare, potrivit specificului unităţii şi cerinţelor 
regulamentului de ordine interioară. 
e) Să asigure funcţionarea mijloacelor de stingere a incendiilor şi să instruiască agenţii de pază 
în legătură cu folosirea acestora, precum şi a modului şi punctelor în care să intervină în cazul 
producerii unor incendii, explozii etc. 
f) Să efectueze cu agenţii de pază instructajul de protecţia muncii privind normele de tehnică a 
securităţii muncii specifice activităţii desfăşurate de achizitor în zona posturilor de pază si sa 
asigure dotările necesare in posturi conform normelor de tehnică a securităţii muncii. 
g) Să nu folosească agenţii de pază în alte scopuri decât pentru executarea serviciului de ordine 
şi pază în condiţiile prezentului contract. 
h) Să vireze lunar prestatorului contravaloarea prestaţiei executate, în condiţiile prevăzute la 
cap.4. 
i) Să asigure în timpul orelor de program măsurile de pază interioară în incinta unităţii pentru 
prevenirea furturilor comise de şi între salariaţi. 
j) Să dispună, prin şefii de compartimente, ca la terminarea programului de lucru, salariaţii să ia 
măsuri de asigurare a spaţiilor unde nu au acces agenţii de pază, prin închidere, încuiere, sigilare 
şi cuplare a sistemelor de alarmă, după caz. 
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 Cap.6. Răspunderea Contractuală 
Art.6.1. Partea care din vina sa aduce prejudicii celeilalte părţi prin neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, ori care în mod culpabil a cauzat rezilierea 
contractului, datorează daune interese de 0,01% pe zi de întârziere. 
Art.6.2. Eventualele prejudicii cauzate achizitorului în timpul şi din vina serviciului prestat de 
agenţii de pază se vor recuperarea de la prestator pe cale amiabilă, pe bază de dovezi, de comun 
acord acceptate, ce demonstrează culpa agenţilor, iar în situaţii litigioase numai după rămânerea 
definitivă a hotărârii judecătoreşti pronunţate în cauza respectivă. 
În lipsa acordului prestatorului sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive, achizitorul nu va putea 
reţine unilateral sume, cu nici un titlu, din contravaloarea prestaţiilor efectuate şi facturate de 
prestator. 
Art.6.3. prestatorul nu răspunde pentru pagubele suferite de achizitor ca urmare a unor activităţi 
ilicite săvârşite în timpul serviciului de angajaţii proprii ori între ei, precum: falsurile, pierderile 
de documente, furturile unor bunuri din vestiare, birouri etc., sau cele ce se referă la lipsuri în 
gestiune, despre care agenţii de pază nu aveau posibilitatea să ia cunoştinţă, ori dacă nu au 
preluat pe bază de proces verbal paza bunurilor respective. 
 
Cap.7. Forţa majoră  
Art.7.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 
executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza 
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective 
a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 
Art.7.2. Partea care invocă forţa majoră o poate face opozabilă celeilalte părţi cu condiţia 
notificării despre apariţia cauzei de forţă majoră în cel mult 3 zile de la apariţia acesteia, 
adăugând o confirmare a unor autorităţi competente care să certifice realitatea şi exactitatea 
cauzei. 
Art.7.3. Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au 
dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să 
pretindă daune-interese. 

 
Cap.8. Notificările dintre părţi 
Art.8.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a 
prezentului contract. 
Art.8.2. În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită la destinatar la data 
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 
Art.8.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau fax, ea se consideră primită în prima zi 
lucrătoare după cea în care a fost expediată. 
Art.8.4. Dacă notificarea se transmite prin curier, ea se consideră primită la destinatar la data 
menţionată în confirmarea de primire înscrisă în registrul de transmitere a corespondenţei sau pe 
copia actului transmis destinatarului.    
Art.8.5. Discuţiile purtate în afara cadrului creat de articolele de mai sus nu se iau în considerare 
de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalităţile sus referite.    

 
Cap.9. Litigii 
Art.9.1. Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau 
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de 
reprezentanţii lor. 
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Art.9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor 
adresa instanţelor judecătoreşti competente din raza teritorială a achizitorului. 
 
Cap.10. Confidenţialitate 
Art.10.1. Părţile convin să păstreze confidenţialitate asupra datelor şi informaţiilor legate de 
clauzele prezentului contract şi ale Planului de pază ale obiectivului, ce constituie secret de 
serviciu.    
Art.10.2. Clauza de confidenţialitate se va menţine şi după încetarea acestui contract, oricând va 
interveni aceasta.    
 
Cap.11. Încetarea contractului  
Art.11.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei 
instanţe judecătoreşti, în cazul în care: 
a) a fost încheiat pe durată determinată şi s-a împlinit termenul până la care a fost încheiat 
b) una din părţi a cesionat drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără 
acordul celeilalte părţi 
c) una din părţi continuă să încalce vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată,   
printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte că o nouă nerespectare a obligaţiei asumate va 
duce la rezilierea prezentului contract   
d) una din părţi este declarată în incapacitate de plăţi sau s-a declanşat procedura de lichidare 
(faliment) împotriva sa; 
e) la solicitarea uneia dintre părţi. 
Art.11.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica 
celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă 
efectele. 
Art.11.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja 
scadente între părţile contractante. 
Art.11.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătura răspunderea părţii care în mod culpabil a 
cauzat încetarea contractului.  

 
Cap.12. Clauze speciale 
Art.12.1. În cazul producerii unor evenimente legate de paza obiectivului, cercetarea acestora se 
face de către o comisie formată din reprezentanţii ambelor părţi contractante şi/sau ai organelor 
de cercetare abilitate ale Poliţiei sau Ministerului Public, după caz, achizitorul obligându-se să 
asigure acces în toate spaţiile şi să pună la dispoziţie documentele corespunzătoare pentru 
verificare. 
Art.12.2. Prestatorul, la cererea achizitorului, poate prelua, în urma unei selecţii, personalul 
acestuia aflat în serviciul de pază proprie la obiectiv, cu acordul salariaţilor în cauză şi numai 
dacă aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru activitatea de pază. 
 
Cap.13. Garanţia de bună execuţie 
Art. 13.1 Prestatorul are obligaţia de a constitui o garanţie de bună execuţie a contractului în 
cuantum de 10% din preţul primei facturi lunare în termen de 7 zile de la data semnării 
contractului. 
Art. 13.2. Prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului, la o bancă 
agreată de ambele părţi. Pe parcursul îndeplinirii contractului achizitorul urmează să alimenteze 
acest cont din sumele datorate şi cuvenite prestatorului. achizitorul va dispune ca banca să 
înştiinţeze prestatorul despre vărsământul efectuat, precum şi de destinaţia lui. Contul deschis 
este purtător de dobândă în favoarea prestatorului. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii 
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băneşti asupra garanţiei de bună execuţie a contractului în limita prejudiciului creat, dacă 
prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica prestatorul, precizând 
obligaţiile care nu au fost respectate. 
Art. 13.3 Achizitorul are obligaţia de a elibera / restitui garanţia de bună execuţie în termen de 
14 zile de la data încheierii contractului dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.   
 
Clauze finale 
Art.14.1. (1) Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor părţi, prin 
încheierea unor acte adiţionale la contract, în termen de 10 zile de la primirea notificării trimise 
de partea interesată celeilalte părţi.  
Art.14.2. (1) Prevederile contractului se completează cu cele ale Planului de pază nominalizate 
la art.2.1., care se anexează, devenind parte integrantă a contractului.  
(2) Planul de pază va putea fi modificat cu acordul ambelor părţi ori de câte ori situaţia operativă 
o impune, întocmindu-se în acest scop „Anexe” avizate de poliţie. 
Art.14.3. Prezentul contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său, 
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau 
ulterioară încheierii lui. 
Art.14.4. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, din care un exemplar 
pentru achizitor, iar celălalt exemplar pentru prestator 
 

Achizitor, 
R.A. Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava 

 
Director General, 
Ioan MĂRIUŢA 

 
Contabil șef, 

Liliana RUXANDARI 
 

Șef Birou Securitate Aeroportuară 
Robert Răducu DIACONESCU 

 
Consilier juridic, 

Radu DUMBRAVĂ 

Pretator, 
S.C.  
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