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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 fax. 0364-116667 

www.creseclujnapoca.ro 

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

 

 

 

CONTRACT  DE  PRESTĂRI  SERVICII 

  INTRETINERE SI REPARATII ASCENSOARE 

 

Nr.12 din13.03.2020 

                                                  

     

        Incheiat astazi intre : 

 

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

str.Mehedinti nr :15, telefon :0264458320 /fax :0364116667, cod fiscal :19343123, cont trezorerie 

RO72TREZ24A681100200130X, reprezentată prin Director Duma Mihaela, în calitate de beneficiar, pe de o 

parte ,si 

          S.C. ASCENSO S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Parîng nr.7, CIF RO 207139, înregistrată sub nr. 

J12/1078/1991, avînd contul  RO44FNNB003302367703RO01 deschis la Credit Europe Bank Cluj şi 

RO64TREZ216509XXX008554 la Trezoreria Cluj, reprezentată de către d-l  COSTEA  IOAN   

administrator, în calitate de prestator de servicii,   

  

CAP. 1.   OBIECTUL  CONTRACTULUI 

Art. 1.  Obiectul contractului îl constituie executarea de către prestator a următoarelor servicii pentru 

ascensoare de transport alimente,  deţinute de beneficiar  conform Anexei 1 la prezentul contract. 

 a.  revizii tehnice curente , conform PT – R1 2010 

 b.  intervenţii la deranjamente ; 

 c.  revizii generale , executate anual ; 

          d.   reparaţii accidentale ; 

 e.  reparaţii medii şi capitale, conform normativelor în vigoare ; 

 f.  modernizări ale instalaţiilor vechi ; 

           g.  montaje de ascensoare noi ; 

 h.  serviciu de RSVTI 

  

CAP. 2.   PREŢUL  ŞI  PLATA 

Art. 2.1  Preţul lucrărilor prevăzute la art.1 punctele a şi b este de  150,00   lei lunar/ascensor , la care se 

adauga TVA . 

Art.2.2   Serviciul de RSVTI art.h este 50,00 lei lunar/ascensor la care se adauga  TVA. 

Art. 3.  Lucrările prevăzute la art.1 punctele c , d , e , f , g ,  precum şi orice înlocuiri de piese sau materiale 

se vor executa numai după acceptarea de către beneficiar a unui deviz şi se vor plăti suplimentar faţă de 

abonament. Pentru piesele sau materialele care se inlocuiesc si se factureaza catre beneficiar se va face 

postarea pe SEAP inainte de emiterea facturii in conformitate cu Legea 98/2016. 

Art. 4.  Plata facturilor se va face in termen de 30 de zile de la data primirii facturii la beneficiar. 
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CAP. 3.   OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 

 

Art. 5.  Obligaţiile prestatoarei : 

5.1. va interveni prompt la lucrările prevăzute în contract, zilnic, astfel : între orele 7-21 de  luni pînă vineri, 

iar sîmbăta, duminica şi în sărbătorile legale între orele 8-20 ; 

5.2. termenul de rezolvare a defectelor este de 24 ore, în funcţie de complexitatea acestora şi ordinea în care 

au fost anunţate la dispecerat ; 

5.3. să asigure toate piesele şi materialele necesare executării lucrărilor ; 

5.4.să asigure buna funcţionare a ascensorului şi calitatea lucrărilor executate, conform indicaţiilor 

producătorului şi montatorului şi respectând Prescripţiile tehnice PT R1-2010 

5.5. periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere, revizii tehnice curente şi revizii generale se stabileşte de 

către firma prestatoare ţinând seama de destinaţia ascensorului, starea sa tehnică, condiţiile de mediu, 

vechimea ascensorului şi regimul de funcţionare;  lucrările menţionate mai sus se vor consemna în registru de 

supraveghere al ascensorului şi se vor încadra în prescripţiile tehnice menţionate anterior,astfel : 

- reviziile tehnice curente se vor executa  lunar ; 

- revizia generală anual( neexecutarea reviziei generale duce la obligativitatea opririi ascensorului) 

5.6. în cadrul lucrărilor periodice de întreţinere şi revizii tehnice curente să execute cel puţin următoarele 

operaţii : 

 - curăţarea troliului, camerei maşinii, cabinei şi puţului ; 

 - completarea cu ulei a băii troliului şi a tuturor lagărelor ; 

 - verificarea stării de uzură a lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemelor de ungere ; 

 - umplerea cu unsoare consistentă a ungătoarelor şi verificarea gresării ; 

 - verificarea îmbinărilor cu şuruburi la troliu ; 

 - stabilirea gradului de uzură al saboţilor frânei, verificarea funcţionării frânei şi reglarea acesteia ; 

 - curăţarea şi reglarea inelelor colectoare şi a periilor electromotorului, precum şi verificarea bunei  

    stări aelementelor de cauciuc de la cuplajul elastic al troliului ; 

 - verificarea şi reglarea strângerii rulmentului axial al reductorului melcat ; 

 - stabilirea gradului de uzură a cablurilor cabinei şi contragreutăţii, al cablului limitatorului de viteză,    

   al cablului şi lanţului de selector, in conformitate cu PT R14-2002 ; 

 - ungerea pieselor supuse frecării ; 

 - verificarea funcţionării normale a sistemului electric de forţă, comandă şi semnalizare ; 

 - verificarea siguranţelor fuzibile ; 

 - verificarea funcţionării componentelor de securitate ; 

 - verificarea şi reglarea sistemelor de demaraj ; 

 - verificarea şi reglarea opririi cabinei în staţii ; 

 - verificarea uniformităţii întinderii cablurilor de tracţiune şi reglarea acestora ; 

 - verificarea uzurii ghidajelor cabinei şi contragreutăţii ; 

 - ungerea glisierelor cabinei şi contragreutăţii ; 

 - verificarea sistemului de semnalizare optică şi acustică ; 

 - verificarea funcţionării normale a ascensorului după efectuarea întreţinerii ; 

 - verificarea existenţei instrucţiunilor de folosire şi a plăcuţelor indicatoare ale sarcinii nominale ; 

 - consemnarea tuturor defecţiunilor constatate şi remediate, dacă este cazul, în registru. 

 

5.7. în cadrul reviziilor generale, pe lângă lucrările menţionate mai sus, se vor mai executa cel puţin 

următoarele : 

 - demontarea părţii superioare a carcasei troliului şi verificarea stării de uzură a angrenajului melc- 

     roată melcată, a lagărelor şi al rulmentului ; 

 - spălarea lagărelor motorului electric şi schimbarea uleiului ; 

 - spălarea şi montarea la loc a carcasei troliului si completarea cu ulei proaspăt ; 
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 - verificarea instalaţiei electrice din camera maşinii, din puţ şi din cabină ; 

 - demontarea paracăzătoarelor, spălarea , ungerea şi verificarea funcţionării acestora ; 

 - demontarea roţii de conducere, spălarea şi ungerea axelor şi lagărelor. 

Calitatea reviziilor generale va fi confirmată  printr-un certificat de garanţie, care se va anexa de către 

deţinător la cartea ascensorului - partea de exploatare. 

5.8. Personalul desemnat ca RSVTI  va respecta obligatiilor si responsabilitatilor definite la art.39 si art.131 

din Ordinul nr.130/2011 

Art. 6.  Obligaţiile beneficiarei : 

6.1. să asigure plata lucrărilor la timp ; 

6.2. să folosească ascensorul la parametrii şi în scopul pentru care a fost proiectat , respectând toate indicaţiile 

fabricantului, precum şi a instrucţiunilor de exploatare ; 

6.3.  să asigure curăţenia zilnică în ascensor ; 

6.4. să respecte regulamentele I.S.C.I.R. , N.P.M. , P.S.I.;  este obligatoriu ca la fiecare verificare periodică să 

se prezinte, certificatul privind măsurătorile împotriva tensiunii de atingere ( o dată la 6 luni ) şi certificatul 

privind rezistenţa de izolaţie ; 

6.5. în responsabilitatea deţinătorului  intră şi asigurarea alimentării cu energie electrică a camerei maşinii şi 

calibrarea siguranţelor de alimentare a acestui circuit situate în firida clădirii ; 

6.6. să participe printr-un reprezentant la verificarea tehnică periodică, recepţia reviziei generale sau a altor 

lucrări ; 

6.7 în vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deţinătorul ascensorului va trimite la 

laboratoare de specialitate, pentru cercetare, piese sau dispozitive, precum şi probe de materiale. 

   CAP. 4.   ALTE   PREVEDERI 
Art. 7. În conformitate cu Prescripţiile tehnice PT- R1 2010 , este strict interzisă funcţionarea ascensorului în 

următoarele cazuri : 

 lipseşte cartea tehnică a ascensorului ; 

 lipsa unui contract de întreţinere cu o firmă autorizată I.S.C.I.R. ; 

 neexecutarea reviziei generale în termenul legal ; 

 deteriorări ale împrejmuirii puţului , a spargerii cabinei , la uşile de cabină şi de acces la puţ sau 

deteriorarea acestor uşi ; 

 lipsa instrucţiunilor de exploatare şi a plăcuţelor indicatoare de sarcină ; 

 circuite de siguranţă sau protecţie defecte ; 

 în caz de accident sau avarie ; 

 intervenţia unor persoane neautorizate în instalaţia ascensorului sau în sala maşinii , în acest caz fiind 

necesară şi o verificare suplimentară a întregii instalaţii. 

Art.  8.  Conform legii, staţionarea unui ascensor pe o perioadă mai mare de 15 zile duce la obligativitatea 

efectuării unei revizii generale. 

Art. 9. a) Partile se obliga sa indeplineasca obligatile asumate in contract. Nerespectarea obligatiilor asumate 

de catre prestator in mod repetat si culpabil,da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat 

fara punere in intirziere ,fara notificare ,cu plata de daune interese.  

 b)Beneficiarul isi rezerva dreptul de a renunta la contract printr-o notificare scrisa adresata 

prestatorului,fara nici o compensatie ,daca acesta din urma da faliment. In acest caz ,prestatorul are dreptul 

de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pina la data denuntarii 

unilaterale a contractului 

Art. 10.  Neîndeplinirea obligaţiilor asumate atrage în sarcina părţii în culpă penalităţi, astfel : 

  - pentru neexecutarea în termen a lucrărilor şi în 24 de ore a intervenţiilor 0,15% din   valoarea facturii      

    pentru fiecare zi de întârziere  

  -  pentru neplata în termen a facturilor 0,15% pe zi asupra sumei neachitate. 
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Art.11.  Neînţelegerile legate de neîndeplinirea obligaţiilor în tot sau în parte se vor soluţiona pe cale 

amiabilă, iar în caz de divergenţă prin acţiune la instanţa de judecată competentă. 

Art.12.  La toate lucrările  executate se asigură garanţie. 

Art.13. Prezentul contract se încheie  cu începere de la data de 01.04.2020 până la data de 31.12.2020, cu 

posibilitate de prelungire pina la aprobarea bugetului pe anul 2021 dar nu mai mult de 4 luni de la data 

expirarii duratei initiale de indeplinire a acestuia. 

        Prezentul contract s-a redactat in 3 exemplare din care un exemplar pentru prestator si doua 

exemplare pentru beneficiar. 

 

 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE : 

 

Centrul Bugetar de Administrare Crese                          SC ASCENSO SRL 
 

Director 

 Duma Mihaela                                                                                       Administrator  

                                                                                                                  Costea   Ioan                                              

  

Viza C.F.P  

Elena Ganj  

 

Sef.Serv.Tehnic-Administrativ 

Frent Alexandru 

      

     

Consilier juridic 

Bora Ioan 

      

Responsabil Achizitie, 

Sima Olimpiu 
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ANEXA NR. 1-la Contractul de prestari servicii nr.12/13.03.2020 

 

EVIDENTA 

ECHIPAMENTE / INSTALATII ISCIR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul Bugetar de Administrare Crese                          SC ASCENSO SRL 
 

Director 

 Duma Mihaela                                                                                       Administrator  

                                                                                                                  Costea   Ioan                                              

  

Viza C.F.P  

Elena Ganj  

 

Sef.Serv.Tehnic-Administrativ 

Frent Alexandru 

      

     

Consilier juridic 

Bora Ioan 

      

Responsabil Achizitie, 

Sima Olimpiu 

        

 

Nr. 

crt 

Denumirea instalatiei 

echipamentului 

Nr. de fabricatie/ 

Anul de fabricatie 

Parametrii In functiune  

 

1 Ascensor mic 

materiale 
2016 

Q=100Kg 

2 statii 

Str.Meziad nr.4 

2 Ascensor mic 

materiale 
134980/         

2014 

Q=100Kg 

2 statii 

Str.Motilor nr.58 

3 Platforma alimente 130875/          

2012 

Q=50kg 

5statii 

Str. Baita nr.1 

4 Ascensor mic 

materiale 
9021/             

2009 

Q=100Kg 

3 statii 

Str.Mehedinti nr.15 

5 Ascensor mic 

materiale 
SKG23292/    

2016 

Q=50 Kg 

3 statii 

Str. Ep.N.Ivan 

nr.18 

6 Ascensor mic 

materiale 
SKG23293/   

2016 

Q=50 Kg 

2 statii 

Str. Ep.N.Ivan 

nr.18 

7 Platforma alimente 111000339/   

2010 

Q=100 kg 

3 statii 

Str. Herculane 

nr.13 

8 Ascensor materiale 
143851/2018 

Q=50Kg Str. Donath nr.238 


