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      ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREŞE 
Str. Mehedinţi nr.15, 400672, Cluj-Napoca, tel. 0264-458320  

www.creseclujnapoca.ro 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTRACT  DE PRESTARI  SERVICII 

Nr. 58/21.09.2020 

 

1.Parti contractante 

In temeiul Legii 98/2016 si HG.nr395/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, s-a incheiat 

prezentul contract de prestari  servicii: 

Intre 

     CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CRESE , sediu Cluj-Napoca, str. Mehedinti  nr. 15, 

cod postal 400672, e-mail:centrulbugetarcrese@primariaclujnapoca.ro, tel.0364/116666/fax 0364116667 

cod fiscal 19343123 cont trezorerie RO26TREZ21624680220XXXXX reprezentata prin Duma Mihaela – 

director, in calitate de Achizitor,  pe de o parte  

şi 

    S.C.  BD Confort Solution SRL cu sediul în loc. Floresti, str. Florilor, nr. 274, ap. 45, jud. Cluj, e-

mail: radu.baidoc@iproiect.ro, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J12/2751/2017, CUI  

37604898, cont de trezorerie RO96TREZ2165069XXX038048 reprezentată prin Radu Baidoc, director   

în calitate de Prestator. 

2. Definiţii  

2.1. În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract - reprezintă acordul de voință dintre parți şi toate anexele acestuia.  

b. achizitor şi  prestator  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului - valoarea plătibilă prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  

e. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau culpei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea 

şi respectiv, îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract. Sunt considerate asemenea evenimente: 

războaiele, revolutiile, incendiile, inundaţiile sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare 

a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerată forţă 

majoră acel eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face 

extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

f. zi - zi calendaristică;  

3. Interpretare 

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod 

diferit. 
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 4. Obiectul principal al contractului   

Obiectul principal al contractului îl reprezintă realizarea de către prestator a certificatului de performanță 

energetică pentru imobilul situat în loc. Cluj Napoca, str. Gr. Alexandrescu nr.47A jud Cluj, ”Cresa 

Martinel Structura II”, în perioada convenită la pct. 6, și în conformitate cu prevederile anexei nr.1 şi a 

obligaţiilor asumate prin prezentul contract.  

5. Preţul contractului 

 Preţul convenit pentru realizarea obiectului contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor   este de 

4100 lei. Pretul convenit este unul ferm, neajustabil, nerevizuibil și nu contine TVA, intrucît prestatorul 

nu este plătitor de TVA . 

6. Durata contractului 

6.1 - Durata prezentului contract este de la data de 21.09.2020  si  pina la predarea documentatiei  la data 

de 28.09.2020 . 

 

7. Documentele contractului 

Documentele contractului (parte integrantă a acestuia) sunt: 

          a) anexele convenite de parți; 

 b) acte adiţionale; 

8.  Obligaţiile principale ale prestatorului 

-Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele in conformitate cu 

legislatia specifica domeniului in care se solicita achizitia;  

-Prestatorul are obligația de a întocmi documentația în conformitate cu situația de fapt din imobil; 

-Prestatorul are obligația de a preda întreaga documentație în dublu exemplar; 

-Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile in conformitate cu Legea nr.372/13 decembrie 2005 privind 

performanta energetica a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 157/2007 

pentru aprobarea reglementarii tehnice “Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor ; 

-Prestatorul se obligă să realizeze certificatul de performantă energetică a cladirii in termen de cel mult 

7 zile de la semnarea contractului de ambele parti. 

 

9.  Obligaţiile principale ale achizitorului 

9.1.Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 

informaţii/documente/date pe care acesta le cere sau pe care le consideră necesare îndeplinirii 

contractului; 

9.2.Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzelor de la art.12 şi 13, serviciile prestate, în 

termenul convenit; 

9.3. Achizitorul se obligă să plătească către prestator preţul convenit în prezentul contract pentru 

certificatul energertic elaborat de prestator în termen  

 

Clauze specifice 

 

10. Caracterul confidenţial al contractului 

10.1 Oricare dintre părțile contractante nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane 

implicate în îndeplinirea contractului; 
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    b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

10.2 Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 

confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 

10.3 Părţile contractante vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 

contract în situațiile: 

    a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă;  

    b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru 

asemenea dezvăluire;  

    c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

11 Drepturi de proprietate intelectuală 

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra documentaţiei care face obiectul prezentului contract se 

transmit beneficiarului odată cu predarea documentaţiei. 

Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de obiectul prezentului contract și 

de modul de realizare a acestuia; 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu exceptia situaţiei în care 

o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

. 12. Recepţie şi verificări 

12.1.-Achizitorul are dreptul de a verifica modul de indeplinire a obligatiilor asumate de prestator pentru 

a stabili conformitatea lor cu prevederile din „Metodologia de calcul al performanței energetice a  

clădirilor”  conform Ordinului MC nr.001/3-2006. 

12.2.-Verificările vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract în termen de 5 zile 

de la predarea certificatului energetic-obiect al prezentului contract. 

12.3.-În cazul existenței unor obiecțiuni din partea achizitorului acestea vor fi făcute în scris  prestatorului 

in termen de 5 zile de la predarea  serviciului . 

12.4.-Prestatorul va raspunde in  termen de maxim 5 zile de la notificarea achizitorului completarile 

solicitate de achizitor si va preda certificatul energetic comletat. 

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

13.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor dupa  semnarea contractului în maxim 2 

zile lucratoare.   

13.2. Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizată în termenul convenit de părţi, termen care 

se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

         În cazul în care: 

            a)  orice motive de întârziere ce nu se datorează  prestatorului; 

            b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului 

de către prestator; 

-îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de realizare obiect al contractului sau a oricărei 

faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord,   perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 

13.3. Dacă  pe  parcursul  îndeplinirii  contractului prestatorul nu poate respecta termenul de  prestare, 

acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor  de  

realizare a obiectului prezentului contract, se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

14. Documente şi modalităţi de plată 
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Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termenul de 30 zile de la  primirea facturii de 

către prestator. Emiterea facturii se face in baza procesului verbal de predare-primire, insotit de  

”Certificatul de performanta energetică”, acceptat de achizitor fară obiecții.  

  

15. Amendament 

15.1.- Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni  

 modificarea clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care 

lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului 

 15.2. Orice modificare aparuta pe parcursul elaborarii documentatiei se poate reglementa prin act 

aditional. 

16. Penalităţi, daune-interese 

17.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească  obligaţiile 

asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15 %/zi de întârziere din preţul  contractului, până la îndeplinirea 

efectivă a obligaţiilor. Valoarea penalităților nu poate depași valoarea contractului. 

17.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 

prevăzute la clauza 14, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 

procentuală de 0,15 % pentru fiecare zi de întârziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiei neexecutate 

din plata datorată. 

18.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor şi rezilierea contractului 

18.1 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, 

dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept, de a cere rezilierea contractului şi de a 

pretinde plata de daune-interese în condiţiile prevederilor art. 1535-1536 din Legea nr.287/2009 privind 

Codul Civil rep. cu modificările şi completările ulterioare. 

18.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare 

să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.  

18.3 În toate cazurile de reziliere contract, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării contractului. 

19. Forţa majora 

19.1.  - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

19.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin  prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţioneaza 

19.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

19.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 

mod complet în ceea ce privește producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

19.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 

vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese 

20. Soluţionarea litigiilor 

20.1. - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin negocieri 

directe, orice neînţelegere  care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
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20.2. - Dacă achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să o rezolve în mod amiabil, fiecare poate solicita ca 

litigiul să se soluţioneze la instanţele judecătoreşti competente 

 

21. Limba și legea care guvernează contractul 

Limba care guvernează contractul este limba română. Contractul va fi interpretat conform legilor din 

România 

22. Comunicări 

22.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

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

primirii. 

22.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu  condiţia confirmării în scris 

a primirii comunicarii  

  

     

 

 

  ACHIZITOR,                                                                                PRESTATOR, 

Centrul Bugetar de Administrare Crese                                 SC BD Confort Solution S.R.L 

Director,                           Director 

Duma Mihaela                                                                                      Baidoc Radu 

     

    VIZAT C.F.P                                                                                                         

Ganj Elena 

   

Sef Serv.Tehnic-Administrativ 

Frent Alexandru 

 

Consilier juridic , 

     Bora Ioan 

  

     Responsabil Achizitie, 

     Sima Olimpiu 

               


