










































                                                                                                                            
OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC 
____________________ 
(denumirea/numele, adresa, telefon. Fax,  email 
cont trezorerie) 

 
 
 

 
DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE SI A CLARIFICARILOR/  

MODIFICARILOR/ COMPLETĂRILOR LA DOCUMENTELE ACHIZITIEI PUBLICE 
 
 

. 
 
Cu privire la achizitia publica ce are ca obiect: Servicii de Elaborare “PLAN URBANISTIC ZONAL -
CONSTRUIRE STADION MUNICIPAL; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR“, 
 

Subsemnatul ……………………………………………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei 
autorizate), reprezentant imputernicit al ............................................................................. 
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), în nume propriu și în numele asocierii (după 
caz) declar că sunt de acord cu toate prevederile cuprinse în cadrul modelului de contract publicat în cadrul 
prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.  

Totodată, confirm ca acceptam Clarificările/ Modificările la Documentaţia de atribuire (inclusiv 
anexele acestora) (daca exista) . 
 

 

 

Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                          (denumirea/numele ofertantului 
 



                                                                                                                            
OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC 
____________________ 
(denumirea/numele, adresa, telefon. Fax,  email 
cont trezorerie) 
 

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor obigatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor 
de munca  si privind rspectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca 

 

Prin aceastã declarație subsemnat(ul)/a ……………………………….. reprezentant legal/imputernicit  
al  …………………………(ofertantului/ in cazul unei asocieri se va cuprinde toata denumirea asocierii),  
participant  la  achizitia directa in vederea incheierii contractului de: Servicii de Elaborare “PLAN 
URBANISTIC ZONAL -CONSTRUIRE STADION MUNICIPAL; ORGANIZARE A EXECUTIEI 
LUCRARILOR“,,, declar pe propria raspundere ca am elaborat oferta cu respectarea reglementarilor 
obligatorii din domeniul mediului, social, al relaţiilor de munca si privind respectarea legislaţiei de securitate si 
sănătate in munca și ca pe toata durata contractului voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul 
mediului, social si al relatiilor de munca. 

 De asemenea declar pe proprie raspundere ca pe toata durata contractului voi respecta legislatia de 
Securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru personalul angajat in executarea serviciilor. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolui 3 din “Falsuri si inscrisuri “ din 
Codul Penal. 

 

 

 

Data________________                                                           Ofertant_____________ 

                                                    Denumirea ofertantului  -in cazul asocierii toti membrii  asocierii 

     Nume si prenume 

     ________________ 

     Semnatura si stampila 

 



OFERTANTUL                                                                                                   
__________________ 
(denumirea/numele) 
 
 

Formular de Ofertă 

 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunț: Servicii de Elaborare “PLAN URBANISTIC ZONAL -CONSTRUIRE 

STADION MUNICIPAL; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR“, “,  COD CPV 

Servicii de urbanism (71410000-5) 

 

Către: Municipiul BACAU   

 

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm 

Contractul ce rezultă din această achizitie și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile 

specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră 

Tehnică și Financiară. 

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară  și pe baza informațiilor 

furnizate de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei: 

i. ofertăm prețul total de ______ [Autoritatea Contractantă introduce moneda procedurii] 

[introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se 

adaugă TVA de ______ [introduceți suma în cifre și litere],  

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că: 

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) 

nr. ____ [introduceți detalii], comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru 

[introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de 

clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele 

achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care 

depunem Oferta; 

ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile 

legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea 

comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 

98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016; 

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în 

totalitate, fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare 

la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de 

participare și documentele achiziției; 

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere 

completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul 

de detaliere a acestor documente; 

v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte 

exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea; 

vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității 

Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a 



acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea 

activităților în cadrul contractului;  

vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere 

tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași 

responsabilitate față de Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente 

ca și cum noi am fi pregătit aceste documente; 

viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea 

indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea 

documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor. 

 

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ 

[introduceți numărul] zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține 

răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea 

perioadei menționate.  

 

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] 

în această procedură declar că: 

i. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici 

pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția 

ii. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de 

conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să 

anunțăm imediat Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe 

perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului 

iii. noi, împreună cu subcontractanții propuși [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea 

completă a subcontractanților și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea 

criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, 

înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă 

solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de 

atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport 

solicitate de Autoritatea Contractantă. 

iv. noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților 

susținători și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de 

calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea 

Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea 

criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate 

documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, după cum am fost instruiți prin 

documentele achiziției  

v. am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de 

Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare 

unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice. 

vi. până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de servicii această Ofertă, 

împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea 

Autorității Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui 

un angajament ferm pentru noi. 

vii. Precizăm că: 

- nu depunem Ofertă Alternativă. 



viii. Înțelegem că Autoritatea Contractantă  

a. nu este obligată să continue această achizitie și că își rezervă dreptul de a anula 

achizitia în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 

213 din Legea nr. 98/2016. 

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe 

care o poate primi. 

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de 

situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă 

răspunzătoare într-o astfel de situație. 

ix. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună execuţie 

de ___ [introduceți procentul stabilit în documentatie] din prețul Contractului. 

x. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului 

pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă 

(individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant). 

xi. Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, 

art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 

precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară 

prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre 

legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală: 

 

Nr. 

Crt.  

Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară 

[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] 

1

.  

.... [introduceți informația] 

2

.  

.... [introduceți informația] 

 

De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele  si 

dovada pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din 

Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele: 

 

Nr. 

Crt.  

Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din 

Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale 

1.  .... [prezentați motivul] 

2.  .... [prezentați motivul] 

 

Anexam dovada pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea 

Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale :................ 

 

Semnătura a reprezentantului Ofertantului,  ................................................................

...... 

Numele semnatarului,  

 

................................................................

...... 

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei  ................................................................

...... 

  



ANEXA NR. 1 – Formularul de oferta  

Servicii de elaborare a PLAN URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul de investitii ,,Construire 

Stadionul Municipal str.Pictor Aman nr.94, Municipiul Bacau” 

 

Etapa Activitatea Valoare fara TVA 
(lei) 

TVA Pret cu 
TVA 

1 
Elaborarea studiului de oportunitate si 
obtinerea Avizului de oportunitate 

   

2 
 
 
 

a) Actualizare plan topo-cadastral, 
proces-verbal de receptie OCPI Bacau, 
Plan cadastral de ansamblu pentru 
Studiul de cvartal. 

b) Elaborare solutie preliminara PUZ, 
documentatii pentru obtinerea avizelor 
si acordurilor necesare aprobarii PUZ, 
studii de fundamentare, daca acestea 
sunt solicitate de avizatori, 
cocumentatie pentru informarea si 
consultarea publicului. 

   

3 
Elaborare documentatie finala P.U.Z. si R.L.U. 
Obtinerea avizului Consiliului Judetean Bacau 

   

4 
Obtinerea Hotararii Consiliului local al 
municipiului Bacau pentru aprobare P.U.Z si 
R.L.U. Documentia finala si aprobata. 

   

 Total    

 

 

Semnătura a reprezentantului Ofertantului,  ................................................................

...... 

Numele semnatarului,  

 

................................................................

...... 

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei  ................................................................

...... 
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CONTRACT  DE SERVICII 
 

nr. .............din ........................ 
 
 În temeiul LEGII 98/2016 privind achiziţiile publice şi a celorlalte acte normative aprobate în aplicarea 
acesteia, s-a încheiat prezentul contract de prestare servicii, 
între: 
 
MUNICIPIUL BACAU, reprezentat  prin PRIMAR – LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU, cu sediul în Municipiul 
Bacau, Calea Marasesti nr. 6, telefon ..........................., fax .................., cod fiscal ........................, cont trezorerie 
........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte  
şi  
SC  ........................ reprezentata prin ................  având funcţia de Administrator, cu sediul in ………………………, 
înregistrată la  R.C. de pe langa Tribunalul ................., cu nr. ................, cod fiscal ........................, cont trezorerie 
...................... deschis la Trezoreria ........................, în calitate de Prestator, pe de alta parte. 
  
2. Definitii  
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract – reprezinta prezentul act juridic bilateral si toate Anexele sale.  
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru prestarea serviciilor 
contractate cu indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;  
e. proces verbal de receptie – documentul in care se constata indeplinirea obligatiilor contractuale ale prestatorului 
fata de achizitor privind fiecare din fazele de proiectare; 
f. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, 
care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, 
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice 
alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci 
enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
g. neconformitate (neconformitati) - executia de slaba calitate sau deficiente care incalca siguranta, calitatea sau 
cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract care fac Rezultatele prestarii 
serviciilor/executiei lucrarilor necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul 
Contract, precum si orice abatere de la cerintele si de la obiectivele stabilite; 
h. penalitate - despagubirea in bani stabilita in Contract ca fiind platibila de catre una dintre Partite contractante 
catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contract, in caz de neindeplinire a unei parti a 
Contractului sau de indeplinire cu intarziere a obligatiilor prin raportare la Termenele de Finalizare, astfel cum sunt 
stabilite prin Documentele Contractului, calculata de la data scadentei obligatiei pana la indeplinirea efectiva a 
obligatiilor sau, dupa caz, pana la data rezilierii contractului, fara necesitatea dovedirii unui prejudiciu; 
i. daune-interese - despagubirile banesti, reprezentand repararea prejudiciilor cauzate prin neexecutarea ori 
executarea defectuoasa sau cu intarziere a obligatiilor contractuale. 
j. ordin de incepere— documentul care atesta momentul inceperii prestarii serviciilor si prin care Achizitorul 
instiinteaza prestatorul ca prestarea serviciilor poate incepe; 
k. prejudiciu — consecintele pagubitoare suportate ca urmare a neexecutarii, executarii cu intarziere sau 
necorespunzatoare a obligatiilor contractuale; 
l. perioada de garantie a lucrarilor - perioada de timp cuprinsa intre data Receptiei la Terminarea Lucrarilor si data 
Receptiei Finale stabilita in prezentul Contract si in cadrul careia Contractantul are obligatia inlaturarii, pe 
cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii temei de concurs si a regulamentului de 
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concurs, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de Materiale, Instalatii, etc. 
necorespunzatoare; 
m. conflict de interese - orice eveniment care influenteaza capacitatea prestatorului de a exprima o opinie 
profesionala obiectiva si impartiala sau care il impiedica pe acesta, in orice moment, sa acorde prioritate 
intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in 
viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restrictii sunt de 
asemenea aplicabile oricaror subcontractanti, salariati si experti ce actioneaza sub autoritatea si controlul 
prestatorului;  
n. “abandon" - inseamna actiunea Prestatorului prin care intrerupe nejustificat serviciile de proiectare. 
o.  zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit. 
3.3 In prezentul contract, cu exceptia situatiilor cand contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare: cuvintele 
care desemneaza persoane vor include persoane fizice/juridice si orice organizatie avand capacitate juridica. 
3.4 Referintele la actele normative de orice fel se considera si atunci cand se face trimitere la orice alte acte 
normative subsecvente prin care acestea sunt modificate, completate,etc. 

 
Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de Elaborare “PLAN URBANISTIC ZONAL -CONSTRUIRE 
STADION MUNICIPAL; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR“, dupa cum urmeaza: 

 Elaborarea studiului de oportunitate si obtinerea Avizului de oportunitate 

 A) Actualizare plan topo-cadastral, proces-verbal de receptie OCPI Bacau, Plan cadastral de 
ansamblu pentru Studiul de cvartal. 
B) Elaborare solutie preliminara PUZ, documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor 

necesare aprobarii PUZ, studii de fundamentare, daca acestea sunt solicitate de avizatori, 
cocumentatie pentru informarea si consultarea publicului. 

 Elaborare documentatie finala P.U.Z. si R.L.U. Obtinerea avizului Consiliului Judetean Bacau 

 Obtinerea Hotararii Consiliului local al municipiului Bacau pentru aprobare P.U.Z si R.L.U. 
Documentia finala si aprobata. 

 
4.2 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute in prezentul contract in conformitate cu oferta prezentata 
si caietul de sarcini si sa transmita Achizitorului documentele elaborate in numarul de exemplare si formatul stabilit 
prin caietul de sarcini si prin prezentul contract.  
4.3. Documentatiile elaborate în baza prezentului Contract se vor utiliza exclusiv în vederea finalizarii obiectivului 
de investiţii: -,,Construire Stadionul Municipal str.Pictor Aman nr.94, Municipiul Bacau” 
4.4. Toate drepturile patrimoniale de autor ce deriva din obiectul contractului se transfera si devin proprietatea 
achizitorului potrivit art. 10 din contract.  
4.5 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract, pentru serviciile prestate conform pct. 
4.1, respectiv ................... lei cu TVA. 
 
5. Pretul contractului 
5.1 Pretul contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de ......... lei, la care se adauga ................. lei 
TVA, conform Anexei la contract. 
5.2 Pretul se plateste Prestatorului de catre Achizitor conform etapelor prevazute in cadrul Propunerii tehnice si 
financiare – anexata si parte integranta a contractului. 
5.3 Pretul contractului ramane ferm si nerevizuibil pe toata durata de derulare a contractului. 
 
6. Durata contractului 
6.1 Durata de realizare a contractului cuprinde termenul de prestare a serviciilor de 6 luni, incepand de la data 
mentionata in ordinul de incepere. 



 
        ACHIZITOR                                                                                                                             PRESTATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
MUNICIPIUL BACAU                                                                                                         ……………………………………… 

 3  

6.2 Duratele necesare avizelor si acordurilor nu sunt incluse in durata contractului.  
6.3. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data recepţiei/aprobarii documentelor elaborate in baza 
prezentului contract. 
 
7. Executarea contractului  
7.1 Executarea contractului, pentru fiecare etapa in parte, incepe de la data comunicata prin ordinul de începere a 
contractului, dupa constituirea garantiei de buna executie. Constituirea garantiei de buna executie se va realiza in 
maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. 
 
8. Documentele contractului 
8.1 Documentele prezentului Contract sunt parte integrantă din Contract,  si sunt urmatoarele: 

- Anexa 1 - Caietul de Sarcini, inclusiv anexele acestuia si clarificarile din timpul procedurii de             
atribuire a contractului ; 

- Anexa 2 – Tema de proiectare; 
- Anexa 3 - Propunerea Tehnică, 
- Anexa 4 - Propunerea Financiară, 
- Anexa 5 - Garantia de buna executie,  
- Anexa 6 - Acord de asociere/subcontractare, dupa caz. 
- Anexa 7 - Angajamente de susținere de terță, dupa caz. 

 
9. Standarde 
9.1 - Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, specificaţiile tehnice, fişele tehnologice, 
îndrumarele de proiectare şi toate prescripţiile în vigoare.  
9.2 - Prestatorul garantează că la data recepţiei, serviciile prestate vor avea calităţile declarate de către acesta, 
vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula 
posibilitatea de utilizare. 
 
10. Drepturi de proprietate intelectuala 
10.1. In mod implicit, prin prezentul contract, prestatorul cedează integral achizitorului dreptul de autor asupra 
tuturor rezultatelor executării contractului (documente, fişiere etc.), precum şi drepturile de reproducere şi 
distribuire a tuturor documentelor  şi materialelor utilizate  în executarea prezentului contract. 
10.2 Documentele/documentatiile si solutiile  elaborat(e) și/sau prelucrat(e) de către Prestator în executarea 
Contractului, devin proprietatea exclusivă a Achizitorului, cu drept de utilizare fara limitare geografica ori de alta 
natura. 
 
11. Obligatiile principale ale prestatorului 
11.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si / sau performantele prezentate in propunerea 
tehnica si caietul de sarcini, anexe la contract.  
11.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu prevederile art. 6 – Durata contractului. 
11.3 Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta 
din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile achizitionate, si 
daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare 
rezulta din indeplinirea intocmai a contractului de catre Prestator, fapta Achizitorului sau a unui tert, respectarea 
Caietului de sarcini intocmita de catre achizitor si/sau a instructiunilor Achizitorului insusi. 
11.4. Prestatorul isi asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a participa la discutii cu achizitorul 
si/sau persoana autorizata de aceasta, ori de cate ori este necesar, pe parcursul derularii contractului si pana la 
data expirarii garantiei de buna executie a contractului. 
11.5. Prestatorul răspunde de corectitudinea şi aplicabilitatea serviciilor prestate. 
11.6. Prestatorul are obligaţia de a susţine documentaţiile tehnice de execuţie, în toate şedinţele de recepţionare a 
documentaţiei. 
11.7. Prin receptia documentatiilor, i se cerifica prestatorului, faptul ca documentatia raspunde cerintelor prevazute 
in tema de proiectare. 
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11.8 Prestatorul are obligaţia de a respecta normele de protecţia muncii şi PSI, specifice lucrărilor de construcţii 
montaj, precum şi de protecţie a mediului. 
11.9. Prestatorul are obligatia de a începe prestarea serviciilor la data specificata in ordinul de incepere, a 
documentelor si informatiilor necesare pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale. 
11.10. În ceea ce priveşte serviciile prestate sau lucrarea efectuată, prestatorul se obligă să nu angajeze sau să 
efectueze nici o activitate în detrimentul intereselor achizitorului. 
 
12. Obligatiile principale ale achizitorului 
12.1 Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului toate informatiile/documentele disponibile pentru 
obtinerea rezultatelor asteptate. 
12.2 Achizitorul este raspunzator de exactitatea, realitatea si promptitudinea documentelor si informatiilor pe care 
le furnizeaza prestatorului; 
12.3 Sa plateasca prestatorului pretul serviciilor in conditiile stabilite in prezentul contract. 
 
13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
13.1 (1) In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 
0,1% din valoarea etapei de proiectare neexecutata sau executata necorespunzator, pentru fiecare zi de 
intarziere, până la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
(2) Prestatorul nu va răspunde pentru lipsa de concurs sau de diligenţă sau pentru întârzierile, deficienţele, 
neexecutările şi prejudiciile imputabile Achizitorului insusi, contractantilor Achizitorului (fie ca sunt sau nu 
participanti sau implicati in implementarea proiectului cu privire la care s-a incheiat prezentul contract, inclusiv 
antreprenorul de lucrari sau a altor autoritati care pot fi implicate pe parcursul realizarii obiectivului de investitii . 
13.2 In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la data scadentei acestora potrivit art. 
6.1 atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalentă, în cotă de 0,1% din valoarea facturilor 
neachitate, pentru fiecare zi de intarziere, până la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
13.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, 
da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. 
13.4 Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata prestatorului, 
fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau 
sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinita corespunzator pâna la data denuntarii 
unilaterale a contractului. 
13.5 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare servicii, orice 
intarziere in indeplinirea contractului datorate culpei prestatorului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati 
prestatorului. 
 

Clauze specifice 
 
14. Garantia de buna executie a contractului 
14.1 Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5% din preţul 
contractului, exclusiv TVA, respectiv suma de …… lei fără TVA,  în conformitate cu art. 39 si 40 din HG 
395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 
14.2 Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis 
de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine 
anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 
În cazul în care garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru 
facturi parțiale, prestatorul are obligația de a deschide la unitatea de Trezorerie a Statului din cadrul 
organismului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziția autoritatii 
contractante în care va depune suma de ……. lei, restul pana la 5% se va constitui prin rețineri succesive din 
valoarea facturilor aferente serviciilor prestate. 
Dovada deschiderii contului se va face prin: 

- Confirmarea de la unitatea de Trezorerie a Statului că a fost deschis un cont în care se vor vira 
reținerile ce constituie garanția de bună execuție; 
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- Copie ordin de plată. 
14.3 Autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă 
contractului, conform art. 42 alin (3) lit. a, respectiv, în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării 
documentaţiei tehnico-economice sau de la data finalizării tuturor obligaţiilor contractului de servicii, dacă nu a 
ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 
14.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, 
dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de 
a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
 
15. Alte responsabilitati ale prestatorului 
15.1 (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea 
cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, sa asigure 
resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie 
definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract 
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.   
15.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru solutiile tehnice elaborate si  pentru prestarea serviciilor ce fac 
obiectul prezentului Contract in termenul convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor 
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  
15.3. Prestatorul se obligă să realizeze modificări şi/ sau completări ale documentaţiilor, fără alte costuri 
suplimentare faţă de ofertă şi în termenele solicitate la cererea achizitorului ca urmare a unor conditionalitati sau 
observatii emise de autoritătile / institutiile  emitente de avize si acorduri sau   a altor entităti cu atributii de control, 
verificare si analiză asupra proiectului care impun completarea/modificarea/ corectarea/documentatiilor tehnoco-
economice elaborate; 
15.5. Întreaga documentaţie (atât piesele scrise cât şi cele desenate) se va preda atât în format electronic (pdf si 
editabil) cât şi pe suport de hârtie, astfel: 

- pe suport de hârtie în 4 exemplare ștampilate și semnate în original;  
- pe suport electronic în 2 exemplare, cu semnături și ștampile, format PDF. 

15.6. Personalul cheie propus in oferta tehnica va fi utilizat pe toata durata contractului. Nu se accepta inlocuirea 
de personal decat in cazuri bine justificate, generate de situatii independente de vointa contractantului  si numai 
cu aprobarea prealabilă în scris a achizitorului; persoana propusa sa inlocuiasca un expert din echipa trebuie sa 
indeplineasca minim conditiile de calificare si de experienta ale persoanei pe care o inlocuieste. 
 
16. Alte responsabilitati ale achizitorului 
16.1 Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a 
cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 
 
17. Receptie si verificari  
17.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnica, Caietul de sarcini si tema de proiectare. 
17.2 Achizitorul va recepţiona documentaţia elaborată, corespunzătoare etapelor de elaborare specificate conform 
prevederilor din Caietul de sarcini si Tema de proiectare – anexe ale contractului . 
17.3 Achizitorul, poate face observaţii privitoare la calitatea prestarilor  în termen de cel mult 10 zile lucratoare de 
la data primirii documentaţiei. În cazul în care, în acest interval, beneficiarul nu îşi exprimă în scris nici un punct de 
vedere privitor la calitatea lucrării, se consideră că documentaţia corespunde condiţiilor stabilite prin temă şi 
beneficiarul va deconta valoarea stabilită prin contract şi în condiţiile stabilite prin contract. 
17.4 Prestatorul va prezenta documentaţia completată sau modificată conform observaţiilor scrise ale achizitorului 
în termen de maximum 7 zile de la data transmiterii acestora. 
17.5. Plata serviciilor prestate se va face în termen de maximum 30 de zile de la primirea avizului comisiei de 
receptie a beneficiarului si inregistrarea facturii in original, la registratura. 
 
18. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
18.1 (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor conform clauzei 7.1.  
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(2) In cazul in care  prestatorul sufera intarzieri datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun 
acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului . 
18.2 (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi 
terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen 
care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 
18.3 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia de 
a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei / perioadelor de prestare asumate in graficul de 
prestare se face cu acordul partilor. 
 
19. Rezilierea contractului 
19.1. Daca intarzierile imputabile prestatorului in indeplinirea obligatiilor contractuale persista, dupa notificarea de 
catre Achizitor, dovedind astfel incapacitatea prestatorului de a executa contractul, Achizitorul este in drept sa 
rezilieze contractul din vina contractantului. 
19.2. Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca: 
i) Achizitorul notifica contractantul ca, din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice, ii este 
imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale. 
ii) In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste intocmai si la timp oricare dintre obligatiile contractuale si persista 
in aceasta conduita contractuala dupa notificarea ei de catre Prestator. 
19.3. Achizitorul  poate cere rezilierea contractului si daca: 
i) Prestatorul a fost declarat in stare de faliment, s-a emis ordin de executare impotriva lui, a intrat in lichidare 
juridica in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital; 
ii) Prestatorul a abandonat nejustificat contractul, conform PV de constatare intocmit de Achizitor. Pentru evitarea 
oricaror neclaritati, in scopul prezentei clauze abandonarea contractului reprezinta încetarea nejustificata a 
oricăror servicii aferente prezentului contract pentru o perioadă de minim 1 luna; 
iii) Prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi a fost notificat 
de achizitor in vederea remedierii culpei contractuale specifice; 
iv) In cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste intocmai si la timp oricare dintre obligatiile contractuale si persista 
in aceasta conduita contractuala dupa notificarea ei de catre Achizitor. 
19.4. Cererea de reziliere a contractului se va comunica in scris celeilalte părţi, cu confirmare de primire. Daca in 
termen de 5 zile de la primirea notificarii, partea notificata nu formuleaza obiectiuni asupra motivului de reziliere  
invocat si nu va proceda la corectarea, remedierea sau realizarea situatiei  invocate in notificare astfel incat partile 
sa initieze rezolvarea amiabila si reluarea contractului, aceasta se considera acceptata si se procedeaza in 
consecinta. Contractul va înceta de plin drept la data indicata in comunicarea de reziliere, fără a mai necesita 
îndeplinirea vreunei alte formalități sau proceduri (punere în întârziere, somație etc.) de către vreuna dintre parti şi 
fără intervenția vreunei instanțe judecătorești. 
19.5. (i) In cazul rezilierii contractului, indiferent de partea care a solicitat rezilierea, Achizitorul  va convoca 
comisia de receptie, care va efectua receptia serviciilor prestate pana la data rezilierii, intr-un termen de maximum 
15 zile de la data rezilierii contractului. 
(ii) In cazul in care se impune solutionarea unui litigiu privind calitatea tehnica a documentatiei intocmite, 
Achizitorul va prelua documentatia ce face obiectul contractului, dupa intocmirea expertizei tehnice de către un 
expert atestat, conform HG 925/1995 actualizata privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare 
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;  
19.6. Achizitorul îsi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, in cel mult 30 zile de la aparitia unor 
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului public. 
19.7. Incetarea Contractului conform prezentului art. 19 nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente 
intre Parti. Achizitorul se obliga sa elibereze Prestatorului partea garantiei de buna executie constituita conform 
art. 14 de mai sus (incluzand dobanda Trezoreriei Statului acumulata) si asupra careia nu s-au emis pretentii de 
catre Achizitor in termen de maxim 14 zile calendaristice de la data incetarii Contractului in conformitate cu 
prevederile prezentului articol 19.   
19.8. – Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract poate sa inceteze de plin drept, in temeiul unui 
pact comisoriu, cu punerea in intarziere a prestatorului si fara interventia instantelor judecatoresti, in urmatoarele 
situatii: 
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a) daca Prestatorului ȋi sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare executarii 
obligatiilor contractuale, prevazute in oferta; 
b) cumularea de catre Prestator a penalitatilor pana la o suma echivalenta ½ din suma reprezentand garantia de 
buna executie totala a prezentului contract; 
c) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract in alte conditii decat cele prevazute la art. 
23; 
d) isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, 
ca o noua nerespectare a acestora va duce  la rezilierea prezentului contract. 
 
20. Denuntarea  contractului  
20.1 Achizitorul poate denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia in una din urmatoarele 
situatii: 
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea 
sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 98/2016; 
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor 
care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene. 
 
21. Amendamente  
21.1 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 legitime ale 
acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
21.2 Partile contractante pot conveni de comun acord la incetarea contractului. 
 
22. Subcontractanti 
22.1 (1) Prestatorul are obligatia, de a prezenta, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se 
introduc noi subcontractanţi, contractele încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi 
în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să 
fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. Contractele prezentate conform prevederilor anterioare trebuie să fie 
în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. Contractantul are obligaţia 
de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de 
achiziţie publică. 
(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (1) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui 
în anexe la contractul de achiziţie publică. 
(3)Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de 
îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică/acord-cadru. 
22.2 (1) Se accepta inlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a 
contractului în următoarele situaţii: 
a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate 
de subcontractanţi, 
b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care 
lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea 
subcontractării acestora, 
 c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 
(2)   În situaţiile prevăzute la alin (1), achizitorul are obligaţia de a solicita prezentarea contractelor încheiate între 
contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: 
a) activităţile ce urmează a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi; 
c)valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi, care nu va depasi valoarea cuprinsa in contractul initial; 
(3) În situaţiile prevăzute la alin.1, noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria 
răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor Caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de 
către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.  
(4) Contractele menţionate la alin.2 şi declaraţiile menţionate la alin.(3), vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte 
de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi. 
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(5) În situaţiile prevăzute la alin.1, noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente 
necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare 
părţilor de implicare în contractul de achiziţie publica. 
22.3 Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se 
realizează cu acordul achizitorului. 
22.4 (1)Inlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind 
realizate de subcontractanţi, nu reprezintă modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită la art. 221 din 
Legea nr. 98/2016. 
(2) În situaţia prevăzută mai sus, valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea 
declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.  
(3) În situaţia prevăzută anterior obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul 
contractului de subcontractare anterior. 
(4) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine serviciile prestate de către 
subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora. 
22.5 - În situaţia prevăzută la 22.2 (1) lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunţat 
unilateral/reziliat de către una din părţi, Prestatorul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente 
activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile 22.2 (1) lit. a). 
 
23. Cesiunea  
23.1 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina 
partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial. 
23.2 Prestatorul are obligatia de a cesiona achizitorului, in cazul unei incetari anticipate a contractului, contractele 
încheiate de acesta cu subcontractanţii.   
23.3 Achizitorul poate urmări orice pretenţie la daune pe care prestatorul ar putea să o aibă împotriva 
terţului/terţilor susţinător/susţinători declarati pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul. 
 
24. Forta majora 
24.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
24.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toata perioada in care aceasta actioneaza. 
24.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
24.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
24.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va 
avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa 
poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
25. Solutionarea litigiilor 
25.1 Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice 
neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
25.2 Daca, dupa inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod 
amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre Instantele 
Judecatoresti din Romania.  
 
26. Limba care guverneaza contractul 
26.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
27. Comunicari 
27.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in 
scris, cu confirmare de primire. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
28.2 Comunicarile intre parti se pot face prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii 
comunicarii. 
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28. Legea aplicabila contractului 
28.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 

Partile au inteles sa incheie azi ................. prezentul contract in trei exemplare originale, unul la prestator 
si doua la achizitor.     
                                 
                                  ACHIZITOR                               PRESTATOR 

MUNICIPIUL BACAU            SC ……………………… SRL 
PRIMAR                    ADMINISTRATOR 

                          ………………………                             .. ............................. 
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