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Cap.I. Obiectul 

      Art.1 Achiziția directă va avea loc pentru selectarea unui contractant care să presteze servicii de 

verificare,  reîncărcare, întreținere periodică obligatorie, pentru stingătoare, materiale și piese 

aferente. 

Cap.II. Scopul contractului 

     Art.2. Contractantul selectat trebuie să asigure prestarea de servicii de verificare,  reîncărcare, 

întreținere periodică obligatorie, pentru stingătoare, materiale și piese aferente, aflate în dotarea 

sediilor Direcției de Asistență Socială Brașov situate în următoarele locații:  

- Mun.Brașov str. Panselelor nr.23 

- Mun.Brașov str.Zizinului nr.126C 

- Mun. Brașov str. Gladiolelor nr.4 

- Mun.Brașov str. Venus nr.1 

- Mun. Brașov, str. Valea Cetății nr.13, după cum urmează: 

- P6 - pulberi ABC, 

- P9 – pulberi ABC, 

- G5 – gaz (CO2), 

- P50 – pulberi ABC, 

- SM50 – spumă, 

- SM6 – spumă 

      Achizitorul își rezervă dreptul de a modifica numărul de locații, numărul de stingătoare pentru 

care se vor presta servicii de verificare,  reîncărcare, întreținere periodică obligatorie, materiale și 

piese aferente,mentionând că la data emiterii prezentului document deține 122 stingătoare din 

tipurile menționate mai sus. 

  Cap.III. Obligaţiile prestatorului – condiţii obligatorii 

        Art.3. Contractantul selectat  trebuie să prezinte autorizație de efectuare de lucrări în domeniul 

apărării împotriva incendiilor , conform  Ordinului nr. 87 din 6 aprilie 2010, cu modificările și com-

pletările ulterioare. 

        Contractantul selectat se obligă să presteze serviciile de verificare, reîncărcare, întreținere 

periodică obligatorie, pentru stingătoare la solicitarea achizitorului, în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 138 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, ve-

rificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu. Astfel: 

- Stingătoarele de incendiu se vor verifica anual după prima reîncărcare.  

- Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu se va efectua: 

  a) după fiecare utilizare; 

  b) la expirarea perioadei de valabilitate acordate de producătorul stingătorului de incendiu; 
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        c) la cel mult 3 ani de la ultima reîncărcare; 

  d) ori de câte ori se constată scăderea masei încărcăturii sub toleranţa de umplere precizată în 

standardele aplicabile pentru stingătoarele de incendiu cu CO(2), halon sau agent curat. 

- Agentul de stingere utilizat la reîncărcarea stingătoarelor de incendiu trebuie să fie în termen de 

valabilitate pentru întreaga perioadă de garanţie acordată după reîncărcare; 

- Pe fiecare stingător se va aplica o etichetă care să cuprindă datele de identificare ale prestatorului, 

luna şi anul în care a fost realizată verificarea, reîncărcarea sau repararea, precum şi luna şi anul 

până la care trebuie efectuată următoarea verificare sau, după caz, reîncărcare. Eticheta trebuie să 

conţină referiri la perioada de garanţie acordată pentru lucrările efectuate, respectiv pentru piesele 

de schimb înlocuite. Etichetele privind verificarea, reîncărcarea sau repararea stingătoarelor de 

incendiu nu vor înlocui etichetele producătorului stingătorului de incendiu şi trebuie amplasate 

astfel încât să nu afecteze/schimbe informaţiile precizate în eticheta producătorului. 

- În cazul în care în urma operaţiunilor de verificare se constată existenţa unor defecţiuni, se 

procedează, după caz, la remedierea acestora conform operaţiunilor de reparare sau la scoaterea din 

uz a stingătorului de incendiu. 

- Operaţiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingător de incendiu, în funcţie de tipul 

acestuia, sunt: 

  a) identificarea stingătorului; 

  b) verificarea integrităţii exterioare a recipientului stingătorului; 

  c) verificarea existenţei manometrului şi a indicaţiilor acestuia, numai pentru stingătoarele 

permanent presurizate; 

  d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; 

  e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2); 

  f) etichetarea şi sigilarea stingătorului. 

- Reîncărcarea stingătorului se face numai cu agentul de stingere original cu care a fost încărcat de 

producător şi cu care a fost certificat. 

- Pentru stingătoarele cu pulbere este interzis să se reutilizeze pulberea rămasă în urma descărcării. 

- În urma operaţiunilor de reîncărcare, prestatorul emite o declaraţie de conformitate prin care 

declară pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu reîncărcate corespund integral cu 

modelul certificat. 

-În cazul în care în urma operaţiunilor de reîncărcare se constată existenţa unor defecţiuni, se 

procedează, după caz, la remedierea acestora conform operaţiunilor de reparare sau la scoaterea din 

uz a stingătorului de incendiu. 

-Reîncărcarea este însoţită în mod obligatoriu şi de o verificare cu scopul de a conferi încrederea că 

produsul corespunde integral din punctul de vedere al caracteristicilor funcţionale demonstrate la 

modelul certificat şi că prezintă siguranţă în exploatare 

- Operaţiunile ce trebuie efectuate pentru reîncărcarea unui stingător de incendiu, în funcţie de tipul 

acestuia, sunt: 

 a) identificarea stingătorului; 

 b) verificarea integrităţii exterioare a recipientului stingătorului; 

 c) verificarea existenţei manometrului şi a indicaţiilor acestuia, numai pentru stingătoarele 

permanent presurizate; 

 d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; 

 e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2); 

 f) etichetarea şi sigilarea stingătorului.  

    g) depresurizarea stingătorului de incendiu, cu excepţia celor presurizate în momentul utilizării; 

 h) demontarea stingătorului de incendiu; 

 i) curăţarea şi verificarea recipientului stingător şi a fitingurilor - dispozitiv de control; ansamblu 

furtun şi/sau pâlnii şi/sau duze; ansamblu cap dispozitiv de operare; 

 j) încărcarea buteliei cu agent propulsor numai pentru cele presurizate în momentul utilizării; 

 k) reîncărcarea cu agent de stingere; 

 



 

 

 l) reasamblarea stingătorului; 

  m) etichetarea şi sigilarea stingătorului. 

- Repararea stingătoarelor se realizează doar prin înlocuirea fitingurilor cu altele noi. Nu face 

obiectul reparării recipientul stingătorului. Repararea se realizează utilizând numai piese de schimb 

originale sau acceptate de producător ca fiind conforme cu cele înlocuite. 

- În urma operaţiunilor de reparare, prestatorul emite o declaraţie de conformitate prin care declară 

pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu reparate corespund integral cu modelul certificat. 

- Operaţiunile realizate pentru repararea unui stingător de incendiu, în funcţie de tipul acestuia, sunt 

cele prevazute pentru reîncarcarea unui stingător de incendiu,menționate mai sus, la care se adaugă: 

a) identificarea defectelor ce trebuie înlăturate 

b) verificarea la presiune a recipientului stingătorului, a supapei şi a ansamblului furtun (dacă există 

dispozitiv de oprire a descărcării) 

c) asigurarea de piese conforme modelului certificat; 

d) înlocuirea pieselor defecte 

e) reîncărcarea cu agent de stingere 

f) reasamblarea stingătorului; 

g) etichetarea şi sigilarea stingătorului. 

   Art.4. Serviciile vor fi prestate cu profesionalism, de personal calificat cu atribuții în domeniu.  

   Art.5.Prețul materialelor și al pieselor aferente ce trebuie înlocuite în urma constatărilor rezultate 

ca urmare a prestării serviciilor vor fi aduse la cunoștința beneficiarului pentru ca părțile să cadă de 

acord asupra oportunității achiziționării acestora.  

   Art.6. Materialele și piesele aferente ce trebuie înlocuite în urma constatărilor rezultate ca urmare 

a prestării serviciilor vor fi de cea mai bună calitate. 

   Art.7. La finalul prestării fiecărui serviciu de mentenanță sau service va fi încheiat un proces-verbal 

semnat de ambele părți. 

   Art.8. Serviciile vor fi prestate la comanda achizitorului, în maxim 3 zile lucrătoare. Prestatorul va 

asigura gratuit ridicarea și înapoierea stingătoarelor la sediile Direcției de Asistență Socială Brașov 

menționate mai sus. 

   Art.9. Pe perioada cât stingătoarele sunt în posesia prestatorului, acesta va pune la dispoziția 

beneficiarului un număr egal de stingătoare, de același tip și cu performanțe de stingere și clasificare 

cel puțin egale cu cele ridicate. 

Cap.IV. Durata contractului 

   Art.10. Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de achiziție publică. 

   Art.11. Contractul ce urmează a fi încheiat se va derula pe parcursul anului 2022. 

Cap.V. Prezentarea și evaluarea ofertei, plata serviciilor 

   Art.12. Criteriul de evaluare a ofertei va fi preţul cel mai scazut/total achiziţie. Prețul va fi exprimat 

obligatoriu în lei fără TVA/prestație, cu maxim 2 zecimale. Se va prezenta o listă cu tarifele pentru 

serviciile de reîncărcare pentru tipurile de stingătoare deținute de achizitor, precum și prețuri ale 

materialelor și ale pieselor de schimb pentru aceste stingătoare. 

    Preţul ofertei nu se actualizează. Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@dasbv.ro. 

   Art.13. Va fi declarată câştigătoare oferta care va avea preţul cel mai scăzut/total achiziţie. Costul 

total al achiziției va fi exprimat ca sumă aritmetică între prețurile prestării unui serviciu de verificare 

pentru fiecare dintre următoarele tipuri de stingătoare: 

- P6 - pulberi ABC, 

- P9 – pulberi ABC, 

- G5 – gaz (CO2), 

- P50 – pulberi ABC, 

- SM50 – spumă, 

- SM6 – spumă 

 

 

 



 

 

 

   Art.14 Plata serviciilor, a materialelor și a pieselor de schimb se va face în cont de Trezorerie, în 

termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la achizitor. 

 

 

 

    Aprobat,                                                                          

Director General Adjunct  
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