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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 
Nr. 8 din 11.03.2020 

 

 

 

 

În temeiul Legii nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,  s-a încheiat 

prezentul contract de prestari servicii, între 

Centrul Bugetar de Administrare Crese Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-

Napoca, str.Mehedinti nr :15, telefon/fax 0364-116666, cod fiscal19343123, cont trezorerie 

RO72TREZ24A681100200130X, reprezentată prin Director Duma Mihaela si Contabil sef  

ec.Ganj Elena, în calitate de achizitor, pe de o parte 

    şi 

 

 S.C. UNION PROTECTION S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca str. Parîng nr.27, ap.17, telefon/fax 

0264/592246, numar inmatriculare  ORC  J12/356/2009, cod fiscal RO 25146010, cont 

RO93TREZ2165069XXX023940, reprezentat prin Dezso Tibor - Administrator, în calitate de 

Prestator, pe de alta parte. 

1. Obiectul contractului 

1.1-Prestatorul se obligă la efectuarea -Serviciilor de mentenanta a sistemelor de detectie si 

alarmare,trape de desfumare si lampi de semnalizare(cai de evacuare,semnalizare hidranti,iluminat de 

siguranta)la urmatoarele  unitati aflate in subordinea CBAC Cluj. 

 

Nr. 

Crt 

Denumire echipament Buc Locatie 

1. Centrala detectie si avertizare 1 Cresa Micul Cercetas- 

Str. Motilor nr.58 

2 Centrala detectie si avertizare (in Garantie) 1 Cresa Casuta Iepurasilor- 

Str. Donath nr.238 

3. Centrala detectie si avertizare 1 Cresa Vrajitorul din Oz-

Str.N.Ivan nr.18 

4. Instalatie de desfumare 3 Cresa Veronica-Str. Mehedinti 

nr.15; Cresa Ursuletul 

Str.Meziad nr.4 ;Cresa Casa 

Spiridusilor-Str.Baita nr.1 

5. Lampi de semnalizare cai de evacuare;lampi de 

semnalizare hidrant;lampi pentru iluminat de 

siguranta 

 16 unitati +Sediul Administrativ 

 

http://www.creseclujnapoca.ro/
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2. Preţul contractului 
2.1. – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Beneficiar, 

este de 749 lei /luna, la care se adaugă TVA  conform ofertei financiare. 

2.2- Pretul contractului ramine ferm si include minim o deplasare lunara la fiecare unitate 

subordonata CBAC Cluj  

 

 3. Durata contractului 

3.1- Prezentul contract începe să producă efecte de la data semnării contractului de către ambele părţi 

incepind cu data de  01.04.2020 si pina la data de 31.12.2020  ,cu posibilitate de prelungire pina la 

aprobarea bugetului pe anul 2021. 

 

4. Executarea contractului 
4.1- Executarea contractului începe dupa semnarea contractului. 

 

5. Obligaţiile principale ale Prestatorului 

5.1  -  Prestatorul are obligatia de a se deplasa in fiecare luna, la obiectivele Beneficiarului, pentru a 

efectua mentenanta preventiva a instalatiei, dupa cum urmeaza: 

a).Verificarea centralelor de semnalizare incendiu: 

 - examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defecţiuni 

 - examinarea listei de evenimente accesind memoria centralei 

- verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminoşi a 

afişajului 

 - verificarea funcţionarii corecte a panourilor centralelor de detectie 

 -deconectarea alternativa a alimentării primare si a celei secundare a centralei 

 - examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru a sesiza  eventualele semne de 

supraîncalziri , întreruperi de circuite sau alte tipuri de defecţiuni 

-examinarea stării sursei de alimentare, incluzând sursa primară de alimentare şi a bateriilor de 

acumulator (preventiv se vor curăţa şi contactele sursei de rezervă). 

- reconectarea alimentării şi repunerea centralei în modul de lucru normal  

- verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminoși, a 

afișajului şi a buzzer-lui intern (prin apăsare); 

- preventiv se vor curata şi contactele sursei de rezerva (acumulator). 

b).Verificarea componentelor sistemului de detecţie, semnalizare şi alarmare în caz de 

incendiu si sistemelor de desfumare va cuprinde: 

- verificarea integrităţii buclelor si a numarului de componente din sistem 

- verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector, iar în cazul in care unul sau mai 

multi detectori au ajuns la pragul de prealarmă se vor curata cu aducerea lor la pragul normal. Se 

vor nota in jurnalul de evenimente seriile detectorilor de fum care au fost curatati 

-se vor actiona unul sau mai multe detectoare  automate sau butoane manuale la alarma de 

incendiu si la defect spre a observa corecta lor operare ,afisare in cadrul centralei  si actionarea 

dispozitivelor auxiliare corespunzatoare .In cadrul acestui test este indicata izolarea sirenelor si 

testarea va fi mentionata in jurnalul de evenimente 

-piesele sau subansamblele defecte se vor înlocui numai după acceptarea de catre beneficiar a 

devizului sau a ofertei tehnice de reparaţii. Garanţia acordată de catre prestator va fi de :minim 6 

luni pentru manoperă şi minim 12 luni pentru piesele/subansamblele  înlocuite. 

- devizul sau oferta tehnică de reparaţii se va întocmi numai pentru contravaloarea componentelor 

în cauză, contravaloarea manoperei de instalare fiind inclusa in contractul de servicii  

- se vor nota în jurnalul de evenimente explicit seriile pieselor sau subansamblelor schimbate. 

- se vor verifica toate dispozitivele care compun sistemul de detecţie, semnalizare si alarmare, 

detectoare automate (fum, temperatura), butoane manuale de alarmă la incendiu, sirene. 

-Se vor nota explicit seriile detectorilor sau componentele schimbate iar daca acestea nu au serii se 
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va proceda la înserierea lor şi menţionarea acestor elemente de identificare într-un registru special 

deschis în momentul începerii lucrărilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, numai după 

ce responsabilul din partea beneficiarului şi-a dat acordul în mod expres pentru a fi schimbate 

echipamente sau consumabile care sunt parte componentă a unui sistem anume. 

-toate materialele de întreţinere/reparare (aspiratoare praf,pensule, substanţe degresante, spray, 

etc,) şi toate mijloacele tehnice sunt asigurate de către prestator şi sunt incluse în contractul de 

servicii. 

c).Verificarea lampi de semnalizare(cai de evacuare,semnalizare hidranti,iluminat de 

siguranta) 

-Timpul de actionare si timpul de functionare la lampile de iluminat ; 

-verificarea acumulatorilor; 

5.2 – Prestatorul are obligatia de a asigura receptionarea sesizarilor de avarie (la cerere) si reactia 

pentru remediere in conditii de urgenta de maxim 24 ore pentru a mentine sistemul in folosinta pentru 

care este destinat. 

5.3 – Prestatorul va înlocui produsele defecte, imposibil de reparat, cu altele noi daca defecţiunea a 

survenit din motive de montaj sau fabricaţie, iar daca nu, cu cele care i se pun la dispozitie de catre 

Beneficiar 

5.4-Prestatorul va intocmi un registru de evidenta pentru fiecare instalatie de detectare ,semnalizare si 

avertizare la incendiu,respectiv instalatie de desfumare in care vor fi consemnate toate evenimentele 

tehnice iar la sfirsitul fiecarei luni va prezenta un raport de activitate care va insoti factura fiscala 

pentru serviciile prestate 

5.5 – Prestatorul este responsabil pentru intocmirea si predarea unui Jurnal de Incendiu la obiectivul 

Beneficiarului si instruirea responsabililor delegati ai acestuia in vederea completarii si utilizarii 

acestuia conform normelor si standardelor in vigoare. 

 

6. Obligaţiile Beneficiarului 
6.1- Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit în prezentul contract pentru 

serviciile de mentenanta efectuate 

6.2-Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului întreaga documentaţie necesară 

pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în două exemplare, la termenele stabilite de comun 

acord de către părţi. 

6.3-Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii 

furnizate Prestatorului, precum şi pentru dispoziţiile sale. 

6.4-Beneficiarul este obligat in desemnarea unuia sau mai multor responsabili pentru instruirea 

privind utilizarea functiilor de baza a sistemului – Silentios, citirea evenimentului, decizionare in 

cazul unui eveniment si completarea in Jurnalul de Incendiu. 

6.5-Beneficiarul se obliga sa anunte Prestatorul pentru toate eventualele defectiuni aparute in 

sistemul a carui obiect il face prezentul contract.  

 

7. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

7.1-În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 

prin contract, atunci Beneficiarul are dreptul de a percepe ca penalităţii, o sumă echivalentă cu 0,1% 

pe zi de întârziere din preţul contractului fără TVA. Penalităţile pot depăşi valoarea contractului. 

7.2-Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil duce la încetarea de drept a contractului fără nicio somaţie sau punere în întârziere şi fără 

intervenţia instanţei de judecată şi dă dreptul părţii lezate de a pretinde plata de daune-interese.  

 8. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

8.1 Perioada de garanţie pentru lucrarile efectuate este de 12 luni. 

8.2 În cazul în care defecţiunile nu se datorează Prestatorului, lucrările fiind executate de către acesta 

conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare. 
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9. Modalităţi de plată 

9.1-Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către Prestator în termen de 30 de zile de la 

confirmarea facturii de către acesta, în contul RO28TREZ2165069XXX023940 deschis la Trezoreria 

Cluj-Napoca sau in contul RO77BTRL06701202L33414XX deschis la Banca Transilvania Cluj 

 

10. Ajustarea preţului contractului 

10.1- Pretul contractului pentru sistemul existent este ferm si nu se actualizeaza. 

 

 

 

11. Amendamente 

11.1-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. 

 

12. Forta majoră 

12.1-Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

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

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

12.3-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. 

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

în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

12.5-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 din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

13. Soluţionarea litigiilor 

13.1-Beneficiarul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice 

neînţelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 

13.2- Daca dupa 15 de zile  Beneficiarul si prestatorul nu reusesc sa o rezolve in mod amiabil , 

fiecare poate solicita ca  sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.  

 

14. Limba care guvernează contractul 

14.1-Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

15. Comunicări 

15.1-(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. 

15.2-Comunicările între părţi se pot face  prin fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 
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16. Legea aplicabilă contractului 

16.1-Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract azi  01.04.2020, în trei exemplare, doua pentru 

Beneficiar şi unul pentru Prestator. 

             

 

Beneficiar ,                                                                                    Furnizor, 

        

Centrul Bugetar de Administrare Crese                               S.C.  UNION PROTECTION SRL 
 

Director,                                                                                                         Administrator 

Duma Mihaela                                                                                                Dezso Tibor                                                                                                                                                                     

 

Viza C.F.P                                                                                                                                                  

Cont.Sef, 

Elena Ganj                                                                                     

 

Sef.Serv.Tehnic-Adm,Achizitii, 

Frent Alexandru                                                                 

                 

Consilier juridic, 

Bora Ioan 

 

Responsabil Achizitie, 

Sima Olimpiu                                 


