
                                                                                          Anexa nr. 1C la decizia ANP nr.   

PENITENCIARUL                                                                       BENEFICIARUL            

 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎN CAZ DE CALAMITATE 

Nr.                   din 

 

Art.1 - Părţile contractului 

Între______________________________cu sediul în _______________________ 

strada___________________________________________nr.____judeţ/sector_______

_, C.I.F./C.U.I._________________nr. telefon_____________  reprezentată prin  

______________ director, în calitate de prestator de servicii cu persoane private de 

libertate 

şi 

Instituţia publică ______________________________________cu sediul / în 

____________________ strada ________________________________nr. _____ 

judeţ/sector __________ , C.I.F./C.U.I. ___________________nr. telefon, reprezentată 

prin _______________________ în calitate de  ______________ şi denumită în 

contract beneficiar , 

se încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

Art. 2 - Obiectul contractului 

(1) Contractul are ca obiect asigurarea de către prestator a efectivului  de 

persoane private de libertate, prevăzut la art. 5 în vederea prestării unor lucrări de 

___________________________ la punctul de lucru ___________________, conform 

aprobării Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr.________________________. 

(2) Aceste lucrări se desfăşoară în folosul ____________ pentru înlăturarea 

urmărilor calamităţii declarate prin ______________________ . 

Art. 3 - Durata contractului 

Durata contractului este de __________________de la ________până la 

__________ . 



 

Art. 4 – Valoarea contractului  

Prestaţia se va executa fără plată. 

 

Art. 5 – Obligaţiile părţilor 

(1) Prestatorul se obligă: 

a) - să pună la dispoziţia beneficiarului un efectivul de ______persoane private de 

libertate solicitat. 

 Programul de lucru zilnic este de ____ ore, în care (nu/-) se include pauza de 

masă de ______ min şi (nici/-) durata transportului. Programul de lucru se organizează 

astfel: 

 În perioada de la _______________ până la ______________ 

 - ora ____ începerea lucrului 

 - ora ____ încetarea lucrului 

b) - să asigure disciplina muncii în rândul persoanelor private de libertate; 

c) - să ia măsuri ca persoanele private de libertate să respecte regulile de 

securitate şi sănătate în muncă potrivit dispoziţiilor legale. 

d) – să asigure paza şi  supravegherea persoanelor private de libertate conform 

prevederilor legale, în funcţie de clasificarea persoanelor private de libertate în regimuri 

de executare a pedepselor.    

(2) Beneficiarul se obligă: 

 a) - să folosească persoanele private de libertate, numai la lucrările menţionate la 

art. 2, cu respectarea prevederilor Legii de executare a pedepselor şi a regulamentului 

de aplicare a acesteia; 

b) - să obţină, în situaţiile când este cazul, autorizaţiile sau avizele legale (sanitar, 

sanitar-veterinar, P.S.I., de protecţia mediului etc.), necesare pentru funcţionarea punctului 

de lucru, înainte de începerea activităţii cu persoanele private de libertate; 

c) - să facă cunoscut prestatorului, personalul însărcinat cu conducerea şi asistenţa 

tehnică a lucrărilor, în vederea instruirii acestuia cu privire la relaţiile şi comportarea faţă 

de persoanele private de libertate şi pentru aprobarea accesului la punctul de lucru; 

d)  - să asigure surse de apă potabilă, spaţii pentru servirea hranei, grupuri sanitare, 

materialele igienico-sanitare, şi dacă este cazul, spaţii de depozitare a echipamentului 

individual de protecţie  şi amenajările impuse pentru executarea pazei la locul de muncă; 

e) - să pună la dispoziţia prestatorului, la începerea lucrărilor, programarea 

activităţilor ce urmează a se executa; 

f) - să asigure conducerea şi asistenţa tehnică a lucrărilor la care sunt folosite 



persoanele private de libertate; 

      g) - să asigure cu mijloace de transport corespunzătoare deplasarea 

persoanelor private de libertate şi a personalului de pază şi supraveghere la şi 

de la locul de muncă, după caz; 

   h) - să asigure, conform prevederilor legale, condiţiile de securitate şi sănătate în 

muncă precum şi alimentaţia şi echipamentul individual de protecţie pentru persoanele 

private de libertate şi pentru personalul de pază şi supraveghere, în funcţie de natura şi 

caracteristicile activităţii efective; 

i) să realizeze şi să consemneze in fişele colective/individuale de instruire, 

instruirea la locul de muncă, precum şi instruirea periodică în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă cu persoanele private de libertate şi personalul de pază şi 

supraveghere. 

 j) să consemneze instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pe fişe 

individuale de instruire pentru activităţi care se desfăşoară la beneficiar pe o perioadă 

mai mare de 30 de zile. 

 k) să pună la dispoziţia prestatorului/ şef punct de lucru instrucţiunile proprii de 

securitate şi sănătate în muncă corespunzător activităţilor prestate; 

p) să ia măsuri de încetare a activităţii şi să colaboreze cu personalul de pază şi 

supraveghere pentru evacuarea persoanelor private de libertate cu respectarea Legii de 

executare a pedepselor şi a Regulamentului de aplicare al acesteia în caz de producere 

a unei situaţii de pericol grav şi iminent (incendii, explozii, intoxicaţii)  

l) - să asigure transportul hranei pentru persoanele private de libertate, după caz; 

       m) - să asigure transportul persoanelor private de libertate  accidentate ca 

urmare a unui accident de muncă la infirmeria locului de deţinere sau la cel mai apropiat 

spital; 

n) - să ia măsuri în vederea respectării de către persoanele private de libertate 

care prestează muncă în regim deschis a obligaţiilor şi interdicţiilor prevăzute de Legea 

de executare a pedepselor şi Regulamentul de aplicare a acesteia şi să aducă de îndată 

la cunoştinţă reprezentanţilor penitenciarului orice incident în legătură cu activitatea 

prestată de persoanele private de libertate, prezenţa acestora sau încălcarea de către 

acesta a obligaţiilor şi interdicţiilor prevăzute de dispoziţiile sus-amintite; 

o) – să sesizeze Inspectoratul Teritorial de Muncă în situaţia producerii unui 

accident de muncă. 

 

 



Art. 6 Răspunderea contractuală 

(1)  Beneficiarul răspunde de desfăşurarea activităţii economice în condiţii de 

legalitate şi de respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului şi a 

muncii.  

(2) Persoanele private de libertate  răspund pentru pagubele produse din vina 

lor la locul de muncă. Cercetarea administrativă în legătură cu pagubele produse, se 

efectuează de către o comisie formată din delegaţi împuterniciţi de ambele părţi. 

 

Art. 7 Alte clauze 

(1) Amenajările speciale, precum şi dispunerea acestora, se menţionează în 

raportul preliminar de recunoaştere a punctului de lucru. 

(2) Modificarea clauzelor contractului se poate face numai cu acordul ambelor 

părţi, prin act adiţional. Denunţarea unilaterală a contractului are loc din iniţiativa 

oricăreia dintre părţi şi se face în formă scrisă, cu arătarea motivelor. 

(3) În cazul apariţiei unor situaţii deosebite sau condiţii nefavorabile 

executării lucrărilor prevăzute la art. 2, părţile pot conveni de comun acord sistarea 

lucrărilor şi reprogramarea acestora. 

(4) Cercetarea oricărui accident de muncă în care sunt implicate persoane private 

de libertate sau personalul de pază şi supraveghere, se va face de către o 

comisie comună formată din reprezentaţi ai ambelor părţi. 

(5) În  situaţia în care beneficiarul forţei de muncă nu respectă clauzele 

contractuale sau dispoziţiile legale privind condiţiile de folosire la muncă a persoanelor 

private de libertate, administraţia locului de deţinere va solicita ca în termen de 24 de ore 

beneficiarul să ia măsuri pentru respectarea acestora. Dacă în acest termen nu se 

iau masurile necesare, directorul locului de deţinere poate dispune retragerea parţială 

sau totală a persoanelor private de libertate. 

(6) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la retragerea persoanelor private 

de libertate, beneficiarul nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. (5), prestatorul va 

putea cere constatarea rezilierii contractului, fără vreo altă formalitate şi fără să fie 

necesar acordul beneficiarului. 

(7) Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea 

contractului sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă părţile contractului nu le 

pot rezolva pe cale amiabilă. 

    Prezentul contract s-a încheiat astăzi ………………….în două exemplare, din 

care unul pentru prestator  iar altul pentru beneficiar. 



 

PRESTATOR                                                                BENEFICIAR 
 
Director                                                                         Director 
 
Avizat, 
 
Director Economico - Administrativ             __________________ 

Şef Birou Evidenţă şi Organizarea Muncii       __________________ 

Consilier juridic          __________________ 

     

 

 

 

 

 

 


