
CONTRACT DE CONSULTANTA SI PRESTARI SERVICII

— persoana juridica —
E nr./7 Sector /, CIF

)cont bancar,numarul RO :

, deschis IaTLEDRELN SECT], reprezentata prin di/dnaRT ACTE , În calitate de (7PECOA GREX/L si denumita încontinuare BENEFICIAR,

si

S.C. VIDEO ALARM SECURITY SYSTEMS S.R.L. persoană juridică română-denumită în continuare “Prestator”, cu sediul social în Bucureşti, B-dul. Camil Ressu nr 6,bl2, sc B, et 8 „ap 71, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărulJ40/8040/2012, CUI 30420065, contul IBAN ROO7TREZ703569XXX014403 deschis laTrezoreria Statului Sector 3, legal reprezentată prin domnul Stamate Marin in calitate deDirector General si Evaluator de Risc la Securitate Fizica, inscris in Registrul National alEvaluatorilor de Risc la Securitate Fizica (RNERSF) si denumita in continuarePRESTATOR,

Fiecare denumita in continuare in mod individual «Partea»si in mod colectiv «Partile»
Părţile au decis incheierea prezentului Contract (denumit in continuare «Contractul»), intermenii si conditiile urmatoare:

CAP 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2-1 Obiectul contractului il reprezinta prestarea de catre Prestator în favoarea Beneficiarului& servicilor mentionate in Cap.6, „Obligatiile Prestatorului' din prezentul contract in forma5 ala nulul impus de cerintele legale in vigoare (L.333/2003, HG 301/2012 si Instructiunile5 ae MAI/2013), pentru obiectivele BENEFICIARULUI. Termenul limita de, finalizare aevaluarilor de risc la securitate fizica pentru obiectivul Beneficiarului, este de//zile de lasemnarea prezentului contract.

CAP.3 DURATA CONTRACTULUI:

3,1, Prezentul contract, intra in vigoare la data de/[022019 si va fi valabil panala data de=>

CAP 4. VALOAREA CONTRACTULUI

4.1. În schimbul serviciilor executate in cadrul prezentului contract POLEddatoreaza cu titlu de Plata PRESTATORULUI, suma de CA Lei pentru
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OBIECTIVUL,
Tariful mentionat anterior nu contine TVA (Prestatorul este firma neplatitoare de TVA,
la data semnarii contractului.

CAP. 5 MODALITATEA DE PLATA

5.1. Plata serviciilor efectuate de catre PRESTATOR se va face de catre BENEFICIAR la
momentul predarii documentelor finale aferente obiectivului analizat in baza facturii fiscale
emise de catre Prestator.
- Factura fiscala va fi intocmita de catre Prestator si prezentata BENEFICIARULUI, plata
urmand a se face in lei;
- in cazul refacerii evaluarilor de risc la securitate fizica, la solicitarea BENEFICIARULUI,
sau in conditiile impuse de lege, costul fiecarei reevaluari vafi de 50% din costul initial.

5.2. Plata serviciilor se va face in maxim 30 (treizeci) zile calendaristice, de la data primirii
facturii fiscale, in original, de catre BENEFICIAR.
5.3. Plata se va face prin transfer bancar in contul PRESTATORULUI,
ROO7TREZO35069XXX014403 deschis la Trezoreria Statului Sector3.
CAP. 6 OBLIGATIILE PRESTATORULUI

PRESTATORUL se obliga :

6.1. Sa intocmeasca, sa avizeze si sa predea BENEFICIARULUI, pe baza de proces-
verbal, la termenele stabilite pentru fiecare dintre obiectivele BENEFICIARULUI, evaluarile
de risc la securitate fizica, in forma si continutul prevazut de legislatia in vigoare
(L.333/2003, HG 301/2012 si Instructiunile 9 ale MAW2013). Evaluarea de RisclaSecuritateFizica, pentru fiecare obiectiv va cuprinde :

+ Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitate fizica
» Grila de evaluare specifica obiectului de activitate (Instructiunile 9 ale MAW/2013,

Anexa-1, “Grila de evaluare a nivelului de risc specifica obiectivului analizat)
+ Documentele-suport (chestionare,declaratii.date obtinute si folosite in procedura de

evaluare, certificate, avize,alte documente specifice, etc)
Raportul de evaluaresi tratare a riscurilor la securitatea fizica va avea urmatorul
continut:
a) nominalizarea unitatii/obiectivului, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii;
b) amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact
asupra activitatii unitatii ;

c) cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii
beneficiare;
d) sursele de riscla securitatea fizica, zonele de impact, evenimentele produse si cauzele
riscurilor identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentialele consecinte asupra
persoanelor si activitatilor ;e) analizarea riscurilor identificate;
f) estimarea riscurilor la securitatea fizica;
9) stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza
a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologicsi operational;
h) estimarea costurilor de securitate, in functie de masurile de securitate propusesinivelul
de risc asumat;
i) concluziile raportului, in care se propun una sau mai multe optiuni de tratare a riscurilor in
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vederea incadrarii in domeniul acceptabil al riscului de securitate fizica, mentionand concret
dimensionarea dispozitivului de paza, zonele sau punctele controlate prin mijloace
electronice de supraveghere video, efractie, control acces si alarmare, elementele de
protectie mecanofizica, precum si alte masuri

6.2. Sa refaca, la cererea Beneficiarului, sau in conditiile prevazute de lege, evaluarile de
risc la securitate fizica pentru obiectivele Beneficiarului.

6.3. Prestatorul declara si garanteaza ca detine toate licentele, autorizatiile si aprobarile in
conformitate cu prevederile legale in vigoare si ca respecta si va respecta toate prevederile
legale in vigoare in legatura cu indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
mentinand aceasta situatie pe intreaga perioada de derulare a Contractului

6.4. Sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor de care a luat cunostinta cu
ocazia indeplinirii atributiilor de serviciu, asa cum este prevazut in Anexa 1

(CONFIDENTIALITATE), la prezentul contract.

6.5. Sa ia toate masurile ca personalul sau sa fie instruit si autorizat in conformitate cu
dispozitiile legale in vigoare pentru desfasurarea activitatilor prevazute in prezentul
contract;

6.6. Sa desfasoare cu profesionalism activitatile prevazute in prezentul contract, astfel incat
imaginea Beneficiarului sa nu fie prejudiciata

6.7. Prestatorul poate subcontracta catre alta societate/persoana autorizata, potrivit
dispozitiilor legale in vigoare, prestatia pentru anumite Obiective, cu respectarea conditiilor
contractuale stipulate in prezentul Contract, numai dupa obtinerea acordului scris al
Beneficiarului

6.8. Sa despagubeasca BENEFICIARUL pentru pagubele produse ca urmare a
neexecutarii, executarii defectuoase sau cu intarziere a serviciilor mentionate la pct 6.1. si
6.2, dupa dovedirea vinovatiei PRESTATORULUI. Cercetarile preliminare in vederea
stabilirii pagubei si a vinovatiei se efectueaza de catre o comisie mixta BENEFICIAR-
PRESTATOR alcatuita din 3 (trei) membri din care fiecare parte va desemna cate unul, iar
cel de-al treilea membru va fi desemnat prin acordul partilor sau vor fi efectuate de catre
organele abilitate, conform legislatiei romane in vigoare. Plata contravalorii prejudiciului
suferit de BENEFICIAR se face in baza procesului verbal de constatare a evenimentului
semnat de reprezentantii ambelor parti contractante sau pe baza de titlu executoriu, in

conditiile legii (daca vafi cazul).

6.9. Sa depuna toate eforturile posibile, in masura in care i se pun la dispozitie in timp
oportun toate datele/documentele/informatiile necesare indeplinirii serviciilor mentionate la
pct 6.1. si 6.2,, in sensul de a minimiza la maxim ocuparea timpului de lucru al personalului
bancii,

6.10. Sa preia, pe baza de proces-verbal si sa inapoieze in termenul stabilit cu Beneficiarul,
in conditiile de confidentialitate mentionate in Anexa 1 (CONFIDENTIALITATE)

documente/schite/planuri/certificari/ etc in vederea realizarii serviciilor din obiectul
contractului, doar in situatiile in care nule poate studia in sediile Beneficiarului, sau daca
aceasta ar presupune depasirea programului de lucru al Beneficiarului.
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Cap. 7 OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

7.1. Sa plateasca contravaloarea serviciilor prestate la termenul prevazut in contract, in

baza facturii fiscale emise de catre Prestator, in conformitate cu prevedrile Cap 5 din
prezentul Contract

7.2. Sa puna la dispozitia Prestatorului toate informatiile necesare prestarii serviciilor
mentionate in Cap. 6, in conditii optime si oportun (proiectele sistemelor electronice de
securitate, certificarile pe linie de protectie mecano-fizica, schitele de arhitectura si de
amplasare in zona, planurile de mobilier/alimentare electrica/voce-date, organigrama,
atributiuni ale persoanelor din conducere cu impact asupra managementului riscului
operational si al securitatii fizice, politici/minime standarde/proceduri legate de securitatea
fizica si a personalului, documentatiile pe linie de PSI si SM etc).

7.3. Să permita accesul Prestatorului, in locatiile, spatiile si in intervalele de timp stabilite
de comun acord, in vederea colectarii informatiilor si datelor necesare prestarii serviciilor
mentionate la pct 6.1 si 6.2;

7.4. Sa faciliteze in timp oportun, pe baza solicitarilor Prestatorului siin intervalele stabilite
de comun acord dicutii/interviuri/analize/sedinte, etc cu factorii responsabili din banca,
legate de identificarea/analiza/evaluarea si modalitatile de tratare a riscurilor, propuse de
Prestator.

7.5. Să pună la dispoziția PRESTATORULUI lista cu persoanele de contact, precum şi
programul de lucruîn obiectivele care fac obiectul contractului;

7.6. Să anunţe PRESTATORUL din timp despre schimbarea programului de lucru la

obiectivele BENEFICIARULUI

7.7 Sa anunte din timp (cel putin cu 10 zile inainte) Prestatorul in situatia in care vor
interveni modificari in plan arhitectural, sau ale sistemelor electronice de securitate instalate
si avizate, sau oricaror alte modificari ale sistemului de securitate, astfel incat Prestatorul sa
aiba timpul necesar refacerii evaluarilor de risc la securitate fizica
7.8. Sa anunte imediat Prestatorul in cazul producerii unui incident de securitate, in
vederea analizarii/refacerii evaluarii de risc.

7.9. Sa raspunda pentru faptele angajatilor/prepusilor sai, daca acestea sunt de natura sa
împiedice sau sa influenteze negativ indeplinirea atributiilor contractuale ale
PRESTATORULUI.

7.10. Sa anunte prompt PRESTATORUL asupra oricaror situatii, nereguli, elemente,
evenimente, situatii etc. care pot conduce la intarzierea serviciilor si sa fie de acord ca, in
cazul situatiilor in care PRESTATORUL demonstreaza ca nu a intrat in timp oportun in

posesia datelor necesare indeplinirii atributiilor contractuale din vina BENEFICIARULUI, sa
renegocieze un nou termen.

7.11. Sa semneze, alaturi de persoana autorizata a PRESTATORULUI, asa cum prevede
legislatia in vigoare (Instructiunile 9 ale MA/2013), Raportul Final de EvaluaresiTratare a Riscurilor pentru fiecare obiectiv in parte.
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7.12 Sa nu apelezela alta persoana fizica, sau juridica autorizata in conditiile legii, pentru
intocmirea evaluarilor de risc la securitate fizica ale obiectivelor Beneficiarului, sau a
reevaluarilor de risc la securitate fizica, pe durata de valabilitate a prezentului contract,
decat cu acordul scris al Prestatorului, ca urmare a imposibilitatii fizice/operationale a
acestuia deale efectua

Cap. 8 RASPUNDEREA CONTRACTUALA, PENALITATI

8.1. PRESTATORUL raspunde pentru toate prejudiciile directe si/sau indirecte (inclusiv, dar
nelimitandu-se la prejudiciul de imagine) produse BENEFICIARULUI prin nerespectarea,
totala sau partiala, a obligatiilor contractuale sau pentru realizarea necorespunzatoare a
obligatiilor ce decurg din prezentul contract Raspunderea contractuala a
PRESTATORULUI nu poatefi angajata in caz de forta majora sau pentru fapta prepusilor
BENEFICIARULUI.

8.2. Abaterile de la respectarea obligatiilor mentionate in Cap 6 de mai sus, vor face
obiectul unei raport scris, care va fi semnat de ambele Parti si care vafi trimis în atentia
Prestatorului, urmand a fi penalizate conform punctului 8.5 din prezentul articol.

8.3. In cazul in care BENEFICIARUL nu efectueaza plata conform prevederilor Cap 5 din

prezentul Contract, acesta datoreaza PRESTATORULUI penalitati de intarziere in cuantum
de 0,1% pentru fiecarezi de intarziere, calculate la valoarea facturilor neachitate.

8.4. Partile se obliga reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor contractuale.

8.5. Pentru neexecutarea totala sau partiala a obligatiilor contractuale, sau pentru
executarea necorespunzatoare, PRESTATORUL datoreaza BENEFICIARULUI o
penalizare de 0,1% din valoarea lunara totala a facturilor emise de catre Prestator, pentru
fiecare zi calendaristica in care obligatiile contractuale nu au fost executate
necorespunzator, aceasta daca nu aufost cauzate prejudicii materiale sau de imagine,
situatie in care plata acestora se va efectua conform art. 6.8. de mai sus.

8.6. Contravaloarea penalitatilor va fi dedusa lunar din cuantumul facturii fiscale emise de
catre Prestator.

Cap. 9 FORTA MAJORA

9.1. Forta majora reprezinta imprejurari independente de vointa Partilor, survenite dupa
incheierea Contractului, imprevizibile si de neinlaturat, care atrag imposibilitatea absoluta
de executare totala sau partiala a obligatiilor contractuale, astfel cum sunt prevazute de
legislatia in vigoare

9.2. Forta majora exonereaza de raspundere Partea careo invoca si o dovedeste, petoata
durata producerii acesteia.

9.3. Dacă un caz de forţă majoră împiedică sau întârzie (parțial sau total) executarea
Contractului de către oricare Parte contractantă, atunci partea contractantă afectată va fi

exonerată de îndeplinirea obligaţiilor sale, dar numai pentru perioada care a
împledicat/ntârziat aceasta din cauza de forță majoră



9.4. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice cealalta Parte, prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire, in termen de5(cinci) zile de la data aparitiei cazului
de fora majora, precum si sa transmita ulterior celeilalte Parti, in termen de 15
(cincisprezece) zile de la aparitia cazului de forta majora, un document eliberat de Camera

de Comert si Industrie a Romaniei care sa certifice cazul de forta majora. Aceeasi
procedura seva folosi si pentru notificarea incetarii cazului de forta majora.

9.5. Contractul se va suspenda pe durata cazului de forta majora. Daca durata cazului de
forta majora va fi mai mare de 48 (patruzecisiopt) de ore, fiecare Parte va fi libera sa
denunte Contractul, fara plata vreunor despagubiri, cu exceptia sumelor datorate pentru
perioada scursa panala aparitia cauzei de forta majora, care vor fi achitate integral

Cap. 10 INCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Prezentul Contract inceteaza intr-unadin urmatoarele situatii:
a) prin acordul de vointa al ambelor Parti contractante, exprimat in scris;
b) implinirea termenului pentru care s-a contractat, daca nu a intervenit prelungirea
perioadei de valabilitate in conditiile Cap. 3, art. 3.1. din prezentul Contract;
C) prin reziliere de catre oricare dintre Parti, in cazul neexecutarii, executarii defectuoase
sau cu intarziere a clauzelor contractuale, cu respectarea unui termen de preaviz scris de
30 (treizeci) de zile calendaristice, in notificarea scrisa aratandu-se si motivele rezilierii, cu
obligatia Partii aflate in culpa de a plati celeilalte Parti daune interese in cuantumul
prejudiciului realizat;
d) când una din părţile contractante îşi încetează în orice mod activitatea, este declarată în
stare de incapacitate de plata sau a fost deschisa procedura insolventei;
e) in cazul in care reprezentantul PRESTATORULUI, ca persoana autorizata, este radiat
din Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica (RNERSF), publicat pe
portalul Politiei Romane, PRESTATORUL va rezilia prezentul Contract, in termen de
10(zece) zile de la data cand aceasta masuraii este comunicata de IGPR.

10.2. La data incetarii Contractului pentru oricare din situatiile mentionate mai sus,
PRESTATORUL varestitui BENEFICIARULUI sumele de bani achitate de acesta in avans,
corespunzator prestatiilor care nu au mai fost/nu vor maifi realizate de acesta.

10.3. Rezilierea prezentului Contract nu va avea vreun efect asupra obligațiilor deja
scadenteîntre Părţile contractante.

Cap. 11. NOTIFICARI SI COMUNICARI INTRE PARTI

11.1. Orice notificare si/sau comunicare trimisă de o Parte celeilalte Părţi va fi facuta În

scris si se va semnade catre reprezentantii legali sau persoanele autorizate sa reprezinte
Partea care trimite corespondenta.

11.2. Orice notificare care va interveni intre Parti va fi considerata valabila daca va fi

expediata astfel:

a) prin servicii de curierat sau
b) prin posta, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire
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11.3. Notificarile si/sau comunicarile adresate de una dintre Parti celeilalte sunt valabil
indeplinite daca vor fi transmise la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a
prezentului Contract.

11.4. In cazul in care notificarea si/sau comunicarea se face pe cale postala, ea vafi
transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.), si se considera
primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

11.5. Persoanele mandatate de catre PARTI, pentru comunicarile operative,
furnizarea/receptionarea de date/informatii/documente, stabilirea de
termene/discutii/sedinte/analize cu factorii responsabili, cu relevanta in indeplinirea
obiectului prezentului contract, sunt :

Pentru Prestator

Persoana de contact: Evaluator de Risc la Securitate Fizica - STAMATE MARIN

Telefon mobil: 0722539028, telefon fix: 0318032650

Email : marinstamate(Qyahoo.com sau video_alarmEymail.com

Pentru Beneficiar

Persoana de contact: TUA- TITIL(Set
T9IDD
Email: Iador  tituiseiDalpa6 40

11.6. Partile au obligatia ca in termen de3 (trei) zile de la producerea unui evenimentin
legatura cu executarea Contractului sa il comunice celeilalte Parti, in conditiile si
modalitatile convenite.

11.7. Partea care primeste o notificare si/sau comunicare de la cealalta Parte contractanta,
are obligatia ca in termen de 1 (una) zi dela primirea acesteia sa raspunda celeilalte Parti
în conditiile si în modalitatile convenite prin prezentul Contract.

11.8. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre Parti, daca nu sunt
confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

11.9. Nerespectarea termenelor prevazute la art. 11.6. si 11.7. au ca si consecinta
nevalabilitatea comunicarilor si/sau notificărilor facute astfel.

Cap. 12 LITIGII SI LEGISLATIA APLICABILA

12.1. Prezentul Contract, precum si drepturile si obligatiile Partilor in baza acestuia vor fi
guvernate de si interpretate in conformitate cu legea romana
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12.2. Litigiile de orice natura ivite intre Partile contractante vorfi solutionate pe cale
amiabila.

12.3. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiile sau discrepantele care rezulta din
sau in legatura cu prezentul Contract vor fi solutionate definitiv prin arbitraj la Curtea de
Arbitraj Comercial si International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei,
formata din trei arbitri, in conformitate cu Regulile de Arbitraj ale respectivei Curti. Partile
sunt libere, potrivit acestei conventii de arbitraj, sa numeasca dreptarbitri persoane care nu
sunt pe lista arbitrilor Curtii de Arbitraj Comercial si International de pe langa Camera de
Comert si Industrie a Romaniei. Tribunalul de Arbitraj va fi alcatuit din trei arbitri.
PRESTATORUL si BENEFICIARUL vor numi fiecare un arbitru. Arbitrul presedinte al
Tribunalului de Arbitraj va fi numit de Presedintele Curtii de Arbitraj Comercial si
International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei de pe lista arbitrilor
respectivei Curti de Arbitraj Comercial si International. Locul arbitrajului va fi la Bucuresti.
Procedura de arbitraj se va tine in limba romana. Partile se obliga sa se subordoneze
jurisdictiei Curtii de Arbitraj mentionate mai sussi sa accepte decizia de arbitraj ca definitiva
si obligatorie precum si executorie. In cadrul oricarui arbitraj care rezulta din prezentul
Contract, Partea castigatoare va avea dreptul sa isi recupereze onorariile legale si o decizie
asupra acestor onorarii vafi inclusa in concluziile arbitrului.

Art 13. DISPOZITII FINALE
13.1. Nici una dintre Parti nu poate incredinta sau transmite unei terte parti drepturile si
obligatiile asumate prin prezentul contract fara acordul prealabil scris al celeilalte Parti. In
cazul nerespectarii acestei clauze, contractul reziliindu-se de drept, fara vreo notificare sau
indeplinirea altor formalitati prealabile.

13.2. Partile contractante convin sa-si comunice reciproc orice modificare intervenita in
datele deidentificare ale acestora, prevazute la Cap. 1 din prezentul Contract, in termen de
5 (cinci) zile calendaristice de la data producerii acestora. Notificarile intre Parii vor fi

adresate la adresele fiecarei Parti mentionate in prezentul Contract si vorfi considerate
primite de catre destinatar la data inscrisa pe confirmarea de primire, in conformitate cu art
11.2. lit b) de mai sus.
13.3. Orice modificare sau completare adusa prezentului Contract, se face cu acordul de
vointa al ambelor Parti contractante, incheindu-se in acest sens un Act aditional la
prezentul Contract. Modificarea unilaterala este nula. Partile isi exprima disponibilitatea
pentru renegocierea acestui Contract in situatia in care intervin modificari ale legislatiei
aplicabile (incluzand modificarea Legii nr. 333/2003 si H.G 301/2013), modificarile urmand
a fi cuprinee intr un act aditional, parto intogranta a prozontului Contraot

13.4. Fiecare si toate clauzele acestui Contract ai fost negociate si agreate de Parti si
reprezinta vointa completa si exclusiva a Partilor cu privire la obiectul acestui Contract,
inlaturand orice alta intelegere anterioara, verbala sau scrisa.

135. Daca o clauza a acestui Contract este considerata de catre o instanta
judecatoareasca, tribunal arbitral sau de o alta autoritate competenta, ca nefiind valabila ori
legala, acea clauza vafi disjunsa de restul Contractului, care va continua safie valabil si
executabil in conditiile legii. In cazul in care nevalabilitatea este de o asemenea natura incat
sa impiedice fundamental realizarea obiectului Contractului, partile vor incepe imediat si cu
buna credinta negocieri pentru a o complini
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13.6. Persoanele care reprezinta Partile declara pe proprie raspundere ca datele de
identificare ale Partii pe care o reprezinta sunt corectesi actuale, precum si faptul
ca au capacitatea de a reprezenta valabil Partea, in caz contrar fiind personal tinute
sa acopere eventualele prejudicii suferite de cealalta Parte.

13.7. PRESTATORUL garanteaza ca are capacitatea de a incheia prezentul Contractsi ca
a obtinut toate licentele, avizele, autorizarile in vederea indeplinirii obligatiilor sale in deplina
legalitate. PRESTATORUL se obliga sa informeze imediat BENEFICIARUL despre orice
modificare in privinta situatiei acestor avize si autorizatii

13.8. Mentionarea existentei acestui Contract intre PRESTATOR si BENEFICIAR
(incluzand, dar fara a se limita la mentionarea pe site-ul PRESTATORULUI, in cadrul
materialelor informative realizate de PRESTATOR, in presa sau in cadrul relatiilor dintre
PRESTATOR si clientii sai actuali sau potentiali) nu va puteafi efectuata decat dupa
obtinerea unui acord special, prealabil si in scris din partea BENEFICIARULUI pentru
fiecare situatie in parte. Detaliile incheierii prezentului Contract vor beneficia insa de
conditiile de confidentialitate mentionate in Anexa 2.
13.9. Debitorul obligatiei de executat conform prezentului Contract este de drept in

intarziere la implinirea termenelor prevazute in prezentul contract si/sau anexele acestuia,
fara a mai fi necesarao notificare speciala in acest sens

13.10. Prestatorul garanteaza ca va actiona intotdeauna in interesele Beneficiarului si nu va
intreprinde nimic ce este sau poate fi considerat si/sau dovedit a fi în dezavantajul
economic! juridic/ operational/ legal al acestuia;

13.11. Prestatorul garanteaza ca in indeplinirea obligatiilor :

13.11.1. declara si confirma ca nu estein curs de cercetare sau nu a fost condamnat
in legatura cu vreo infractiune care sa implice fraude de natura economica, coruptie sau
imoralitate, si ca la acest moment nu este inscris de nici o agenţie guvernamentala ca e
decăzut din drepturi, suspendat, propus pentru suspendare sau decadere din drepturi, sau
nu este in alt mod (de aceasta natura) incalificabil pentru programe guvernamentale de
achizitie;

13.11.2. declara caesteinfiintat si functioneaza legal, potrivit legislatiei romane, ca
are puterea deplina de a accepta si de a se obliga prin termenii si conditiile stipulate de
prezentul Contract, ca a facut toate demersurile necesare si a obtinut toate aprobarile si
autorizarile necesare in acest sens, iar prin urmare, prezentul contract reprezinta o obligatie
legala si valabila a co-contractantului, deplin valida si executorie, în conformitate cu
termenii Contractului;

13.11.3. garanteaza ca nu si-a incalcat sau nesocotit obligatiile nici unui contract la

care este parte sau care il obliga pe sine sau activele sale într-un mod care ar putea avea
un efect material advers asupra prezentului contract;

13.11.4. garanteaza ca executarea prezentului contract si a documentelor aferente
la care este parte si exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor contractuale nu ausi
nu vor intra in conflict cu:

a.) nici un alt contract, garantie, obligatie sau alt instrument sau alte contracte
similare la care este partesi careil obliga pe el sau oricaredin activele sale;

b.) documentele sale constitutive;
c.) nicio lege în vigoare.

13.12. In indeplinirea obligatiilor conform prezentului Contract, Prestatorul garanteaza ca
printre altele va exercita prudenta în selectarea oricaror angajati sau parteneri, ca le va
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asigura instruire corespunzatoare si ca raporturile sale de munca cu angajatii sai sunt în

deplina conformitate cu legislatia muncii.

13.13. Anexa 1 face parte integranta din prezentul Contract.

Prezentul contract a fost incheiat astazi, /£.22;...20/1. , data semnarii lui, în

Bucuresti, în 2 (doua) exemplare cu aceeasi valoare juridica, fiecarei Parti revenindu-i cate un
exemplar.

Prestator

S.C. VIDEO ALARM SECURITY
SYSTEMS SRL
Stamate Marin
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ANEXA NR. 1

CONTRACT DE CONSULTANTA SI PRESTARI SERVICII

Nr... 282 cin 4£.22:2011

CONFIDENTIALITATE

A. Prestatorul va asigura confidentialitatea tuturor informatiilor, datelor si
documentelor, la care acesta are sau ar putea avea acces, direct sau indirect, accidental
sau în orice alt mod, urmare a negocierii si incheierii prezentului Contract, precum si ca
urmareaprestarii serviciilor ce fac obiectul acestuia si se obliga ca nu va dezvalui si nu va
folosilutiliza aceste informatii, date, documente confidentiale, in totalitate sau partial, in
interes propriu sau in orice alt scop, nici in timpul derularii Contractului nici dupa incetarea
acestuia, pe timp nelimitat. Orice dezvaluire de informatii, date sau documente confidentiale
nu se va putea face decat cu acordul prealabil expres si exprimat in scris celeilalte parti,
prin reprezentantii legali.

B. Prin informatii, date si documente confidentiale, in intelesul prezentului Contract,
Partile inteleg orice informatie, date si documente, transmise anterior sau ulterior
momentului incheierii prezentului Contract, indiferent de suportul pe care sunt transmise,
care se refera la informatii, date sau docemente de ordin tehnic, comercial, marketing,
managerial, comportament concurential, promotional sau de know-how ale Beneficiarului,
inclusiv cu privire la lucrarile, echipamentele, personalul si clientii acestuia, informatiile
privind conditiile de ofertare si negociere ale Partilor, care au fost transmise in scopul
incheierii prezentului Contract, informatii, date si documente de care a luat sau va lua
cunostinta, direct sau indirect, accidental sau in orice alt mod, ca urmare a prestarii
serviciilor care fac obiectul acestui Contract sia relatiilor profesionale existente intre cele
doua Parti.
Cc. Prestatorul se obliga sa foloseasca astfel de informatii, date si documente, asa cum
au fost definite pct.B de mai sus, numai pentru scopul prezentului Contract si sa asigure
respectarea de catre toti angajatii si colaboratorii sai a obligatiei de confidentialitate, asa
cum se prevede prin prezentul Contract. Astfel, obligatia de confidentialitate se extindesi
asupra angajatilor, colaboratorilor Prestatorului, precum si asupra oricaror persoane care
intra in legatura cu Prestatorul sicare prin natura activitatii pe care o desfasoara ar putea
avea cunostinta de informatii, date sau documente legate de activitatea bancara si
nebancara a Beneficiarului. Prestatorul se obliga sa incheie toate actele juridice necesare
cu fiecare dintre acestia pentru respectarea susmentionatelor obligati

D. Orice dezvaluire de informatii, date si documente confidentiale fata de persoanele
implicate in derularea prezentului Contract se va face confidential si se va extinde numei
asupra acelor informatii strict necesare in vederea derularii Contractului.

E. Transmiterea sau divulgarea informatiilor, datelor si documentelor confidentiale,
pierderea, detinerea in afara indatoririlor de serviciu, distrugerea, alterarea ori sustragerea
documentelor cu un astfel de caracter, neglijenta care a avut drept urmare una din aceste
fapte sau care a dat posibilitatea altei persoane sa intre in posesia unor informatii,
documente, materiale de natura sa puna in pericol interesele Beneficiarului constituie
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incalcare a obligatiei de confidentialitate si va atrage raspunderea Prestatorului si a
angajatilor sai, colaboratorilor sau a celorlalte persoane cu care Prestatorul intra in legatura
pentru toate daunele directe si indirecte cauzate Beneficiarului si/sau tertelor parti.
F. Dacă informațiile confidențiale deţinute de o parte sunt comunicate sau transmise
celeilalte Parţi, indiferent de manieră sau scop, aceasta din urmă se obligă

a) să adopte toate măsurile necesare asigurării siguranţei arhivarii şi utilizării
informațiilor confidențiale; aceste măsuri vorfi identice cu cele adoptate pentru
protejarea propriilor informații confidenţiale;

b) să nu utilizeze informațiile confidenţiale în alt scop decât cel pentru care au fost
comunicate;

c)să nu reţină informațiile confidenţiale mai mult decât necesar pentru îndeplinirea
obligațiilor asumate şisă le returneze sursei, împreună cu orice alte eventuale copii,
imediat după finalizarea obligațiilor sau sarcinilor atribuite sau, cu acordul părţii sursă
a informațiilor confidenţiale, sa le distrugă;

d) să coopereze sub orice aspect la supervizarea de către sau în numele Părţii sursă a
informațiilor confidențiale, la asigurarea depozitarii şi utilizării corespunzătoare a
acestora.

G.  Prestatorul raspunde pentru toate prejudiciile directe si/sau indirecte (inclusiv dar
nelimitandu-se la prejudiciul de imagine) produse Beneficiarului si/sau tertelor parti prin
nerespectarea, totala sau partiala, a oricarei si/sau tuturor obligatiilor de confidentialitate
mai sus enuntate. Este exonerată de răspundere Partea care dezvăluie informații
confidențiale în cazul în care a existat obligația legală expresa in acest sens, dezvaluirea
de informatii, date si documente fiind strict limitate la ceea ce permite respectiva lege. Chiar
si in acest caz, cu exceptia cazului în care nu este expres interzis de lege, partea care
dezvaluire informatii, date si documente confidentiale va informa de indata cealalta Parte
despre o astfel de cerinta si va pune la dispozitia acesteia o copie a solicitarii oficiale
primite in acest sens

Prestator Beneficiar,
S.C. VIDE ALARM SECURITY SYSTEMS

STAMATE MARIN
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