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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 

Nr. 13/16.03.2020 

Incheiat intre : 

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

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

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

de o parte 

si 

S.C. ABCONY SERV S.R.L, str.Oasului nr.86-90 Bloc K1/1,Loc. Cluj-Napoca, telefon/fax 0364-

882140, numar de inmatriculare : J12/156/2014 , cod fiscal: RO362687612 ,avind cont 

RO77TREZ2165069XXX031018 deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentat prin Director tehnic 

Budusan Paul Adrian in calitate de prestator, pe de alta parte. 

2. Obiectul si pretul contractului 

2.1- Prestatorul se obligă să presteze : ”Servicii de reparatie, intretinere si verificari tehnice periodice 

ISCIR  ” pentru un nr.de 43 centrale termice+15 supape+7 vase de expasiune+4 cazane A.C.M  ; 

verificari si revizii la instalatiile de utilizare gaze naturale inscrise pe locuri de functionare in Anexa 1 la 

contract 

2.2.- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către beneficiar pina la data 

de 31.12.2020 este cel din Anexa 2 la contract 

2.3.- Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată este răspunzator atât de 

siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe 

toată durata contractului. 

3. Durata contractului 

3.1.- Prezentul contract se incheie pe o perioada incepind  cu 01.04.2020  data semnarii contractului  pina 

la data  de 31.12.2020 cu posibilitatea de prelungire  prin act aditional pina la aprobarea bugetului pe anul 

2021 dar nu mai mult de 4 luni de la expirarea perioadei initiale a contractului.  

4. Aplicabilitate 

4.1.- Prestatorul se obligă să presteze serviciile contractate în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a 

contractului. 

4.2. Serviciile din Anexa 2 de la punctul  6 vor fi prestate pe baza de comanda scrisa din partea 

beneficiarului 

4.3.  Verificarile si reviziile instalatiilor de utilizare a gazelor naturale vor fi prestate pe baza de comanda 

scrisa din partea beneficiarului 

5. Documentele contractului 
5.1. – Documentele prezentului contract sunt: 

 -Contract; 

 -Anexa nr.1 – lista C.T.;supape de siguranta,vase de expansiune pe locuri de functionare 

-Anexa nr.2-Preturile serviciilor  preluate din oferta financiara 

 -Oferta financiara; 

6. Standarde 
6.1. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în 

propunerea sa tehnică. 

http://www.creseclujnapoca.ro/
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7. Caracterul confidenţial al contractului 
7.1. - (1) O parte contractantă 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  

persoana implicate în îndeplinirea contractului; 

 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. 

 (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. 

7.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 

contract dacă: 

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

contractantă; sau 

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

pentru asemenea dezvăluiri; sau 

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

8. Drepturi de proprietate intelectuală 
8.1. - prestatorul are obligaţia de a despăgubi Beneficiarul  împotriva oricăror: 

 a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 

folosite pentru sau în legătură cu prestarea serviciilor: şi 

  b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură , cu excepţia siţuatiei în care o astfel de 

încălcare rezultă din respectarea unor dispozitii  primite de la achizitor. 

9. Responsabilităţile prestatorului 
9.1.- (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

         (2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, 

materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de/ 

şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 

deduce in mod rezonabil din contract. 

9.2. - prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată este raspunzător atât de 

siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe 

toată durata contractului. 

-prestatorul trebuie să fie autorizat ISCIR conform Ordinului nr.130/2011 şi să desfăşoare serviciile 

respectând prevederile legilor în vigoare cu privire la supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor 

din domeniul ISCIR. 

9.3. În conformitate cu prevederilor art.7 din Ordinul nr.130/2011 emis de Inspectoratul  ISCIR, RSVTI-ul 

are următoarele obligaţii specifice şi va răspunde faţă de achizitor precum şi în faţa organelor de control ale 

statului de: 

 a) identificarea şi înregistrarea echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR, precum şi 

transmiterea acestor date spre înregistrare la Inspecţia Teritorială ISCIR de care aparţin: 

-supravegherea achiziţionării produselor aflate în domeniul regelementat 

-verificarea existenţei marcajului CE pe echipamente din domeniul ISCIR pe care le au în 

supraveghere, precum şi a inscripţionărilor pe acestea, prevăzute în dispoziţiile legale aplicabile 

-verificarea existenţei documentelor însoţitoare ale echipamentelor din domeniul ISCIR, conform 

actelor normative aplicabile;informarea ISCIR despre neconformităţile constatate;anunţarea Inspecţiei 

Teritoriale ISCIR unde este înregistrat echipamentul/instalaţia în vederea scoaterii din evidenţă în cel mult 

15 zile de la data casării, precum şi prezentarea documentelor de casare;informarea în scris a Inspecţiei 

teritoriale ISCIR despre datele de identificare ale noului deţinător de echipamente, instalaţii în cazul unui 

transfer de proprietate sau de folosinţă asupra acestor bunuri 

 b) întreţinerea şi reparaţiile echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le au în 

evidenţă, acestea trebuind să fie efectuate cu respectarea prescripţiilor tehnice de către persoane juridice 

autorizate ISCIR. 
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 c) înlocuirea unor piese, echipamente sau instalaţii din domeniul ISCIR pe care le au în evidenţă, 

acestea trebuind să fie efectuate cu respectarea prescripţiilor tehnice de către persoane juridice autorizate 

ISCIR. 

 d) montajul şi punerea în funcţiune a unor piese, echipamente sau instalaţii din domeniul ISCIR pe 

care le au în evidenţă, acestea trebuind să fie executate cu respectarea prescripţiilor tehnice de către 

persoane juridice autorizate ISCIR. 

 e) exploatarea corectă şi legală a echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le au în 

evidenţă 

 f) existenţa instrucţiunilor de folosire pentru fiecare aparat sau instalaţie 

 g) anunţarea telefonic sau în scris în maxim 8 ore de la data luării la cunoştinţă a Inspecţiei 

Teritoriale ISCIR de care aparţin de producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalaţiile pe 

care le au în evidenţă. 

 h) anunţarea conducerii deţinătorului/utilizatorului (inclusiv în scris) despre necesitatea opririi unor 

echipamente şi instalaţii ISCIR, din cauza unor defecţiuni apărute sau datorită necesităţii unor lucrări de 

întreţinere, verificare, revizie, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale. 

 i) anunţarea conducerii deţinătorului/utilizatorului inclusiv în scris despre nerespectarea regimului 

de folosire a echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR de către personalul de exploatare. 

 j) înregistrarea evidenţei echipamentelor/instalaţiilor pentru verificările tehnice oficiale şi 

participarea activă la efectuarea acestora. 

 l) urmărirea efectuării în termen a dispoziţiilor date prin procese verbale de verificare tehnică. 

Examinarea în mod regulat a registrului de evidenţă a funcţionării echipamentelor/instalaţiilor şi luarea 

măsurilor pentru remedierea imediată a defectelor semnalate. 

 m) interzicerea manevrării echipamentelor/instalaţiilor de către persoane neautorizate, atunci când 

au cunoştinţă despre acest lucru. 

 n) întocmeşte documentaţia pentru luare în evidenţă la ISCIR. 

9.4. Beneficiarul prin conducătoul/administratorul unităţii răspunde singur faţă de instituţia în care îşi 

desfăşoară activitatea, precum şi în faţa organelor de control ale statului, dacă împiedică în orice fel sau nu 

aprobă cererile RSVTI-stului care au ca scop îndeplinirea obligaţiilor de serviciu identificate mai sus şi cele 

precizate în Prescripţiile Tehnice şi Ordinele Inspectoratului de Stat al ISCIR. 

10. Responsabilităţile Beneficiarului 
10.1. – Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului orice facilitate şi/sau informaţii pe care 

acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 

11. Recepţie şi verificări 
11.1. – Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 

lor cu prevederile din propunerea tehnică. 

11.2. – Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederilor din prezentul contract. 

12. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

12.1. – (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 

semnarea contractului. 

 (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 

exclusivitate Beneficiarului, părţile vor stabili de comun acord: 

 a) prelungirea contractului de prestare a serviciului; şi 

 b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului 

12.2. – (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută să fie 

terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizată în termenul  convenit de părţi, 

termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

 (2) În cazul în care: 

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

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

către prestator, îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 

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

adiţional. 
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12.3. – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are 

obligaţia de a notifica acest lucru în timp util, prin act adiţional. 

12.4. – Cu excepţia prevederilor clauzei 19 şi în afara cazului în care Beneficiarul este de acord cu o 

prelungire conform clauzei 12.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Beneficiarului de a 

percepe penalităţi potrivit prevederilor clauzei 16. 

13. Modalităţi de plată 
13.1. – Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata sumelor de la art. 2.2 către prestator în lei, în termen de 

maxim 30 de zile de la data eliberării facturii.Factura fiscala va fi insotita de un Raport de activitate care 

va contine toate serviciile si lucrarile efectuate in cursul lunii. 

14. Actualizarea preţului contractului 

14.1. – Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea 

financiară, anexă la contract. 

14.2. – Preţul contractului nu se actualizează. 

15. Amendamente 
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. 

16. Penalităţi, daune-interese 
16.1. – În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, Beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului prevăzut la art. 2.2. ca 

penalităţi, o sumă de 0,02% pentru fiecare zi întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

17. Modalităţi de încetare a contractului 
17.1. Nerespectarea obligaţiilor stabilite în sarcina fiecăruia din părţile în prezentul contract, atrage 

desfiinţarea acestuia de drept fără punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată. 

17.2. – Beneficiarul îşi respectă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile 

de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc 

la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară 

interesului public. 

17.3. – În cazul prevăzut la clauza 17.2. prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 

pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.  

18. Cesiunea 

18.1. – Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără 

să obţină în prealabil acordul scris al Beneficiarului. 

18.2. – Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 

asumate prin contract. 

19. Forţa majoră 
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 acţionează. 

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, dar nu mai târziu de 3 zile de la 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 celeilate daune-interese. 

20. Soluţionarea litigiilor 
20.1. – 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 legătură cu îndeplinirea contractului. 

20.2. – Dacă după 15 zile Beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă 

contractuală, fiecare poate solicita  să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 
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21. Limba care guvernează contractul 
 21.1. – Limba care guvernează contractul este limba română. 

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 atâţ în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

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

comunicării. 

23. Legea aplicabilă contractului 
23.1. – Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

24. Dispoziţii finale 
24.1. Prezentul contract a fost încheiat în trei  exemplare originale unul pentru prestator si doua pentru 

beneficiar.  

 

 

                 BENEFICIAR,                                                PRESTATOR,  

Centrul Bugetar de Administrare Crese                 SC ABCONY SERV SRL 

 

 

Director ,                                                                                         Director 

Duma Mihaela                                                                        Budusan Paul Adrian                                     

    

 

Viza CFP , 

Ganj Elena 

 

 

Sef. Serv. Tehnic-Adm,Achizitii, 

 Frent Alexandru 

 

 

Vizat Cons. Juridic 

 Bora Ioan 

 

 

Responsabil Achizitie, 

Sima Olimpiu   

 

    

  

 

 


