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Formular nr. 1 

 
 
OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 
(denumire / sediu ) 
  

 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
Către, 
 
 
 

Referitor achizitie pentru atribuirea contractului, care are ca obiect: Servicii de asistenţă tehnică prin dirigenţie 
de şantier şi coordonare în materie de securitate şi sănătate în muncă MODERNIZAREA STATIILOR DE TRANSPORT 
PUBLIC IN MUNICIPIUL BACAU, COD SMIS 128426, COD CPV 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica’,  noi 
.................................................. (denumirea/numele operatorului economic, date de identificare şi adresa completă)), 
depunem următoarele: 
 
Oferta noastră cuprinzând: Documente care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie, Oferta tehnică 
şi Oferta financiară  
Am luat cunoştinţă de prevederile CAIETULUI DE SARCINI şi ale tuturor actelor ulterioare, aferente achizitiei şi suntem 
de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea. 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
Cu stimă, 
 
   Data completării            Operator economic, 
_________________                  _____________________ 
                 (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 2 

Operator economic 

___________________________ 

(denumirea) 

 

ÎMPUTERNICIRE  

Subscrisa ________________________________________, cu sediul în 

____________________________________, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ______________, 

CIF____________, atribut fiscal ____, reprezentată legal prin ______________________________, în calitate de 

__________________, împuternicim prin prezenta pe _________________, domiciliat în 

______________________________, identificat cu B.I./C.I. seria ____, nr. ___________, CNP ________________, 

eliberat de ____________________, la data de ________________, având funcţia de ____________________, să 

ne reprezinte la achizitia de Servicii de asistenţă tehnică prin dirigenţie de şantier şi coordonare în materie de securitate 

şi sănătate în muncă - MODERNIZAREA STATIILOR DE TRANSPORT PUBLIC IN MUNICIPIUL BACAU, COD SMIS 

128426,  COD CPV 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnicaachizitie organizată  de Municipiul Bacau. 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;  

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma 

desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la 

toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

 Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de 

identitate, carte de identitate, paşaport).  

 

               Data Denumirea mandantului 

    _________________                                                                                 S.C. ___________________ 

  

reprezentată legal prin 

                                                                                                                     _________________________ 

  (Nume, prenume) 

                                                                                                                    _________________________ 

(Funcţie) 

                                                                                                                    (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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Formular nr. 4 

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă] 

 

Formular de Ofertă Financiara  

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare] 

Obiectul contractului: Servicii de asistenţă tehnică prin dirigenţie de şantier şi coordonare în materie de 
securitate şi sănătate în muncă - MODERNIZAREA STATIILOR DE TRANSPORT PUBLIC IN MUNICIPIUL 
BACAU, COD SMIS 128426,  COD CPV 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica 
Către: Autoritatea Contractantă – MUNICIPIUL BACAU 

 

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Acordul-cadru ce rezultă din 

această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contractele subsecvente 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 ______ lei [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 
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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/achizitie 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 pentru care a fost prezentat DUAE 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, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din 

DUAE. 

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

a fost prezentat DUAE 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 
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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, pentru 

demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, 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 și semnarea contractului de achiziție publică de servicii această Ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității Contractante], prin care 

Oferta noastră este stabilită câștigătoare, 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 modalitate de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula 

achizitia directa 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 garanție de bună execuție de ___ [introduceți 

procentul stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul Contractului. 

x. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Acordului-cadru/ 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 privește secretul comercial și 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 pentru care 

părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt 

confidențiale sunt următoarele: 
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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] 

 

 

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

Numele semnatarului,  ...................................................................... 

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei  ...................................................................... 
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Anexa la formularul de oferta 

 

Servicii de asistenţă tehnică prin dirigenţie de şantier şi coordonare în materie de securitate 

şi sănătate în muncă - MODERNIZAREA STATIILOR DE TRANSPORT PUBLIC IN MUNICIPIUL 

BACAU, COD SMIS 128426,   

 

 Denumire serviciu Pret ofertat lei fara 
TVA 

Pret ofertat lei cu TVA 

1    

2    

 TOTAL   

 

 

Ofertant, 

........................................................................... (denumire, semnatura, stampila) 
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  FORMULARUL 10 

 

ACORD DE ASOCIERE  

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului 

 (denumirea contractului) 

 

 Părţile acordului : 

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

 2. Obiectul acordului: 

 2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

 a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ............................................................. 

................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru 

.......................................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 

 b) derularea în comun a contractului/acordului cadru de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 

câştigătoare.  

 2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

 2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului /acordului cadru de 

achiziţie publică este: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

 2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va 

efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 
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 3. Durata asocierii 

 3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire 

şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind 

câştigătoare a procedurii de achiziţie).  

 4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

 4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei 

comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.  

 4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea acordului 

cadru/contractului subsecvent  publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul 

desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 

 5. Încetarea acordului de asociere 

 5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

 6 Comunicări 

 6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 

adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 

 6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

 7 Litigii 

 7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate 

de către instanţa de judecată competentă. 

 8. Alte clauze:____________________________________________ 

 Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 

astăzi............................(data semnării lui) 

 

Liderul asocierii:______________________ 

 

ASOCIAT 1, __________________ 

ASOCIAT 2,___________________ 

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice 

ale obiectului acordului cadru/contractuluisubsecvent. 
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                                                                                                                 Formularul nr. 8 
 

Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

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  
licitatia deschisa on line in vederea incheierii contractului: Servicii de asistenţă tehnică prin dirigenţie de şantier şi 
coordonare în materie de securitate şi sănătate în muncă MODERNIZAREA STATIILOR DE TRANSPORT PUBLIC 
IN MUNICIPIUL BACAU, COD SMIS 128426, COD CPV 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica, declar pe propria 
raspundere 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 cotractului voi respecta legislatia de Securitate 
si sanatate in munca, in vigoare, pentru personalul angajat in prestarea 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 

 

 

                                                                                                                                                                          Formularul 13 
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Formular 9 

 

 

Declaratie de Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Pentru procedura de atribuire a CONTRACTULUI: Servicii de asistenţă tehnică prin dirigenţie de şantier şi coordonare 

în materie de securitate şi sănătate în muncă MODERNIZAREA STATIILOR DE TRANSPORT PUBLIC IN 

MUNICIPIUL BACAU, COD SMIS 128426, COD CPV 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica, din care această 

declaraţie face parte integrantă,  

 

(Această declarație se completează de către reprezentantul legal al ofertantului și în situația unei asocieri, de către 

reprezentanții legali ai membrilor asocierii. După completare, se semnează olograf de către membrii asocierii, iar 

ulterior, reprezentantul legal al liderului de asociere o va semna cu semnătură electronică extinsă și o va incarca in 

SICAP/SEAP). 

 

 

CONSIMŢĂMÂNT 

Subsemnatul / Subsemnata ……………………………………………………………………, CNP…………………………., 

posesor/posesoare a ………CI …………………………….seria………………….…………..nr ………………………., 

domiciliat / ă în 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………., e-mail ……………………………………………………………………………, telefon 

………………………………………… în calitate de persoană fizică și reprezentant legal al : 

 

1. …… 

2. …… 

3. …… 

 

 (se vor completa denumirea, CUI/CIF și  adresa sediului social ale liderului / asociatului reprezentat) 

 

declar prin prezenta că sunt de acord ca Autoritatea Contractanta........................... să fie autorizata prin 

compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea, selecția și contractarea 

contractului................................................ să proceseze datele mele personale și ale ofertantului pe care îl reprezint, 

în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, 

stocarea și arhivarea datelor conform normelor legale incidente. 
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De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, 

cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul 

realizării verificărilor presupuse de legislatia in vigoare aplicabila, acordând inclusiv dreptul Autoritatii 

Contractante................................... de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării și 

calculării indicatorilor de risc în procesul de evaluare, selecție și contractare a 

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

 

Declar că am luat la cunoștință asupra drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016, inclusiv  asupra 

drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptului de acces la date, dreptului la ștergerea 

datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptului la restricționare, dreptului la portabilitatea datelor, dreptului la opoziție, dreptului 

la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin 

canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.  

 

NUME SI PRENUME  ……………………………………… 

DATA   ……………………………………… 

SEMNĂTURA  ……………………………………… 
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                                                                                                                                                   Formular nr. 16 

 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 

 

în vederea participării la ACHIZITIA  

organizată de...MUNICIPIUL BACAU în vederea atribuirii CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII: Servicii de asistenţă 

tehnică prin dirigenţie de şantier şi coordonare în materie de securitate şi sănătate în muncă MODERNIZAREA STATIILOR DE 

TRANSPORT PUBLIC IN MUNICIPIUL BACAU, COD SMIS 128426, COD CPV 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica 

  

 

Art.1. Părţi contractante: 

Acest contract este încheiat între S.C. _______________ cu sediul în __________________________(adresa, telefon, fax), 

reprezentată prin _______________ având funcţia de ____________________ denumită în cele ce urmează contractant 

general 

şi 

S.C. ______________ cu sediul în _______________ (adresa,tel., email) reprezentată prin __________________ având 

funcţia de  ____________________, denumită în cele ce urmează subcontractant. 

 

Art.2.  Partea părţile din contract ce urmează a fi subcontractante, sunt: 

 - _________________  

-__________________ 

-__________________ . 

 

Art.3.  Activităţi contractuale care vor fi prestate de catre subcontractant (se vor preciza serviciile prestate de subcontractant): 

1. ___________________________________ 

2.____________________________________ 

… ___________________________________ 

 

Art. 4. Procentul din contract care revine subcontractantului la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica : 

_______ % S.C. ___________________________ 

 

Art.5.  Valoarea ________ lei , fără TVA . 

 

Art.6. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume (vă rugăm să specificați serviciile prestate de 

subcontractant): 

- lunar, în termen de _______ (zile) de la primirea de către contractantul general a facturii întocmite de subcontractant, 

contravaloarea ________________ prestate în perioada respectiva. 

                                (servicii) 

- plata _____________________ se va face în limita asigurării finanţării ___________________________ 

               (serviciilor)                                                                                                          (serviciilor) 

de către beneficiarul _____________________________ 

                                       (denumire autoritare contractantă) 

 

Art. 7. Contractul de subcontractare va fi încheiat în aceleaşi condiţii în care contractantul general a semnat contractul cu 

achizitorul şi  nu va conduce sub nicio formă la modificarea propunerii tehnice sau financiare care stau la baza contractului de 

achiziţie publică dintre achizitor si contractantul general 
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Art.8 . Durata de prestare a serviciilor  subcontractate va fi în conformitate cu durata prevazută în contractul dintre contractantul 

general si achizitor.  

 

Art. 9. Subcontractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul 

general le are faţă de achizitor conform contractului de achiziţie publică…………………………..(denumire contract)  

 

 

Incheiat astazi, ................... 

  

   

CONTRACTANT GENERAL     SUBCONTRACTANT 

 

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

(semnătură autorizată)                  (semnătură autorizată) 

 

Notă!: Prezentul acord de subcontractare constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale 

obiectului contractului/acordului-cadru.   
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CONTRACT  DE SERVICII 

nr. _______________  data _______________ 

 

 

1.  În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, intrata in vigoare in data de 26 Mai 2016, s-a 

încheiat prezentul contract de prestare servicii, între: 

 

  MUNICIPIUL BACAU, reprezentat prin PRIMAR, LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU, cu 

sediu pe strada Marasesti nr. 6, telefon 0234/581849, fax 0234/588757, cod fiscal RO 4278337, cont  

RO45 TREZ 24A8 4030 3710 101X deschis la Trezoreria municipiului Bacau în calitate de achizitor, 

pe de o parte 

si 

..................................................... , cu sediul in ........................., strada .............................................., 

judetul .................................................., CUI ..................................., CIF nr. 

............................................... cont ……………………………….. deschis la Trezoreria 

..........................., reprezentata prin dl …………………………………………… , 

 

2. Definitii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  

b. achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor 

prestate conform contractului; 

f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un 

eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 

costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

g. zi - zi calendaristică; 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. 
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Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul principal al contractului.  Pretul contractului  

4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze – Servicii de asistenţă tehnică prin dirigenţie de şantier şi 

coordonare în materie de securitate şi sănătate în muncă pentru obiectivul de investitii 

MODERNIZAREA STATIILOR DE TRANSPORT PUBLIC IN MUNICIPIUL BACAU, COD 

SMIS 128426,  COD CPV 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica, conform caietului de sarcini.

  

4.2. Pretul contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de _______________, la care se 

adauga   _________________ TVA  si este detaliat astfel: 

• Servicii de dirigentie de santier-  ______________ lei fara TVA. 

• Coordonare SSM -  ___________________ TVA. 

4.3. Plata serviciilor se va realiza în funcţie de stadiul execuţiei lucrărilor, în baza facturilor aferente 

rapoartelor prezentate, în termen de 30 de zile de la acceptarea la plată a facturii. 

  

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prestarii serviciilor este de 12 luni de la data ordinului de incepere a prestarii serviciilor, 

in perioada de executie a lucrarilor,  conform clauzei 6.1, cu posibilitatea de prelungire prin act 

aditional, fara costuri suplimentare, in cazul prelungirii duratei lucrarilor. 

5.2  –  Prezentul contract produce efecte pana la receptia la terminarea lucrarilor . 

 

6. Executarea contractului  

6.1 – Executarea contractului incepe de la data emiterii ordinului de incepere a prestarii serviciilor. 

 

7. Documentele contractului 

7.1 -  Documentele contractului sunt: 

- caietul de sarcini; 

- propunerea tehnico-economica; 

 

8 Caracterul confidenţial al contractului 

8.1. – (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi  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) Orice informaţie dezvăluită persoanelor implicate în executarea contractului va avea caracter 

confidenţial, iar informaţiile se vor limita doar la cele necesare executării contractului.  

8.2. - O parte contractanta va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare 

la contract dacă: 

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

contractantă; sau 

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

pentru asemenea dezvăluire; sau 

 iii) partea contractanta fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

 

9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 

9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele impuse de caietul de 

sarcini si de legislatia in vigoare.  
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9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de realizare al obiectivului 

pentru care se contracteaza serviciile. 

9.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

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

utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

9.4 Prestatorul va emite factura pentru serviciul prestat, dupa aprobarea de catre achizitor al raportului 

lunar de activitate . Raportul va fi transmis achizitorului pana pe data de 5 ale lunii urmatoare prestarii 

serviciului .  

 

10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 

10.1 - Achizitorul se obligă să verifice, potrivit clauzei 15, serviciile prestate în termenul convenit. 

10.2 – Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator in termen de 30 de zile de la 

inregistrarea facturii la sediul Primariei . 

 Factura emisă de către prestator se va depune la sediul Primariei Municipiului Bacau completata cu 

datele ambelor parti şi va conţine explicit şi detaliat preţul (lei), denumirea,  numarul si data 

contractului. 

10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute 

convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea 

sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce achizitorul onorează 

factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 

10.4 - Decontarea  serviciilor de dirigentie de santier se va realiza in functie de stadiul de executie a 

lucrarilor.  

 

11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1. - În cazul în care, contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, sau le 

îndeplinește necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare 

prevăzută la art. 3 alin. 21 din OG nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare 

pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul 

bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea contractului rămasă de 

executat/executată necorespunzător/executată cu intârziere, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai 

mult decât valoarea contractului. Această penalitate se aplică pentru obligaţiile din contract altele decât 

cele pentru care sunt nominalizate punctual penalităţi.  

11.2 In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onoreaza facturile in termen  de 28 de zile de 

la data scadenta , conform art. 26 din prezentul contract, executantul are dreptul de a solicita plata 

dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, pentru fiecare zi de întârziere de la 

expirarea celor 28 de zile în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile  

pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din 

contracte încheiate între profesionisti și între aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decat 

valoarea contractului. 

11.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 

asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.11.1 şi 11.2, în 

completare, părţile datorează si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.  
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11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 

adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă a fost declarat in stare de 

faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 

despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită in mod corespunzator până la data denunţării 

unilaterale a contractului. 

 

12 Rezilierea contractului 

12.1. - Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca: 

i) Achizitorul  este declarat in stare de faliment; 

ii) Achizitorul  notifica prestatorul ca, din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice, 

ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale. 

12.2. - Achizitorul  poate cere rezilierea contractului si daca: 

i) Prestatorul a fost declarat in stare de faliment, s-a emis ordin de executare impotriva lui, sau a intrat 

in lichidare juridica in vederea fuzionarii; 

ii) Prestatorul a abandonat contractul, conform PV de constatare intocmit de Achizitor; 

iii) Prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi a 

fost notificat de achizitor ; 

12.3. - Cererea de reziliere a contractului (notificarea) se va comunica in scris celeilalte părţi  cu cel 

putin 5 zile lucratoare anterior datei solicitate de reziliere. Daca in termen de 5 zile de la data 

notificarii, partea notificata nu formuleaza obiectiuni asupra motivului de reziliere invocat in notificare 

astfel incat partile sa initieze rezolvarea amiabila si reluarea contractului, aceasta se considera 

acceptata si se procedeaza in consecinta. 

In cazul in care partenerul de contract nu-si insuseste motivele invocate pentru reziliere, si solutionarea 

amiabila a acestei situatii nu a fost posibila, aceasta disputa devine litigiu care se va solutiona conform 

prevederilor art. 23. 

12.4. - La rezilierea contractului prestatorul va preda achizitorului, pe bază de proces verbal, serviciile 

prestate. 

12.5. - In cazul rezilierii contractului, indiferent de partea care a solicitat rezilierea, Achizitorul  va 

convoca comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a serviciilor prestate pana 

la data rezilierii, intr-un termen de maximum 15 zile de la data rezilierii contractului. 

12.6. - 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 

 

Clauze specifice 

 

13.  Garanţia de bună execuţie a contractului  

13.1 Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție în cuantum de 5 % din valoarea fără 

TVA a contractului,  respectiv ……………. lei.   

13.2 De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument 

de garantare emis de o institutie de credit din România sau de o societate de asigurări, care devine 

anexă la contract conform art. 40 alin (1) din HG 395/2016 . 
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13.3 Garanția de bună execuție se poate constitui  conform art. 40, alin (1) din HG 395/2016 și prin 

rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale conf. art. 40 alin.(3) – (6) din HG 

395/2016. 

13.4  Modul de constituire al garanţiei prin rețineri succesive: contractantul are obligaţia de a deschide 

un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 

competent în administrarea acestuia, conform art. 40 alin.(4) si (5) din HG 395/2016. 

Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie să fie 

mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA, respectiv  ……………. lei.  

13.5 Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, achizitorul urmează să alimenteze 

contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 

contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de 

achiziţie publică şi va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia 

lui. 

Dovada deschiderii contului se va face prin : 

- Confirmare de la trezorerie că a fost deschis un cont în care se vor vira reținerile ce constituie 

garanția de bună execuție ; 

- Copie extras de cont , confirmarea existentei sumei de ………….. lei. 

13.6 Neconstituirea garanţiei de bună execuţie în conformitate cu prevederile prezentului articol, 

atrage rezilierea contractului de drept, fără somaţie, punere în întârziere sau chemare în judecată, 

precum și reținerea garanției de participare, achizitorul neavând nicio obligaţie, de niciun fel faţă de 

prestator. 

13.7 În cazul în care pe parcursul executării prezentului contract se suplimentează valoarea acestuia, 

atunci Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a 

contractului. 

13.8 Achizitorul se obligă să restituie Prestatorului garanția de bună execuție, în cel mult 14 zile de la 

data emiterii raportului final de supervizare, întocmit la expirarea duratei de garanție acordata 

lucrărilor.  

13.9 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu presteaza, presteaza cu intarziere sau presteaza 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.    

13.10 Instrumentul de garantare pentru constituirea garanţiei de buna executie va conține precizarea 

conform căreia garanția de bună execuție este irevocabilă şi că plata garanţiei de bună execuţie se va 

executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire 

la culpa persoanei garantate. 

13.11 Garanția de bună execuție se prelungește obligatoriu în caz de extindere a perioadei de 

valabilitate a contractului, indiferent de motiv. Neprelungirea valabilității garanției de bună execuție în 

termen de 5 zile de la solicitarea achizitorului, dar nu mai târziu de preziua expirării valabilității 

inițiale, dă dreptul achizitorului la executarea garanției de bună execuție, fără alte formalități. 

13.12 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale din partea 

Prestatorului, constatate la data ajungerii la termen a contractului, achizitorul are dreptul să rețină 

garanția de bună execuție constituită și Prestatorul va achita daune în valoarea serviciilor neprestate 

sau prestate necorespunzător, în 30 de zile de la notificarea achizitorului, de drept, fără altă somație, 

punere în întârziere sau chemare în judecată. 
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14. Alte resposabilităţi ale prestatorului 

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat , în conformitate cu cerintele din  caietul de sarcini pe 

durata realizării lucrării; 

(2) Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, şi orice alte asemenea, fie de natura 

provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora 

este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   

14.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de 

realizare al obiectivului pentru care se contracteaza serviciile. 

Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât 

şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  

14.3.  Prestatorul  este obligat sa asigure respectarea legislatiei in vigoare privind Sanatatea si 

Securitatea in Munca , referitor la activitatea prestata si personalul propriu, fara a putea transfera 

responsabilitatea respectarii reglementarilor in vigoare catre beneficiar. 

14.4. Prestatorul trebuie sa-si desfasoare activitatea astfel incat sa nu afecteze sanatatea si siguranta 

angajatilor proprii, a angajatilor UAT Bacau , precum si a celorlalte persoane aflate in zone in care 

presteaza servicii. 

14.5. Orice incident sau accident de munca suferit de personalul Contractantului se va raporta la ITM 

si se va inregistra de catre Contractant 

 

15. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

15.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice informaţii pe care acesta le-a cerut 

în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului. 

 

16. Recepţie şi verificări  

16.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 

lor cu prevederile din caietul de sarcini si prevederile legale in vigoare privind atributiile dirigintelui 

de santier pe durata realizării lucrării.  

16.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 

obligaţia de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest 

scop. 

 

17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

17.1 -   Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în maxim 2 zile de la primirea 

ordinului de începere a contractului.  

 17.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută 

a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi, termen care se 

calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 

ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea 

contractului de către prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 

acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  
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17.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta 

are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 

prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act  adiţional. 

17.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  

 

18. Ajustarea preţului contractului 

18.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract. Pretul este ferm si nerevizuibil pe toata durata de derulare a 

contractului. 

 

19. Amendamente  

19.1 - Parţile 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. 

19.2 - Partile contractante pot conveni de comun acord la incetarea contractului. 

19.3 Prezentul contract poate fi modificat în condițiile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

20. Subcontractanţi  

20.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a încheia 

contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 

achizitorul. 

20.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate 

cu subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 

aceştia se constituie in anexe la contract. 

20.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte 

partea sa din contract. 

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 

îndeplinesc partea lor din contract. 

20.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 

din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată 

achizitorului. 

 

21. Cesiunea  

21.1 - Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in 

sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial.  

 

22. Forţa majoră 

22.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

22.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
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22.3 - 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. 

22.4 - 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. 

22.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

23. Soluţionarea litigiilor 

23.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu 

îndeplinirea contractului. 

23.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 

către instanţele judecatoreşti din România.  

 

24. Limba care guvernează contractul 

24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.  

 

25. Comunicări 

25.1 - (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. 

25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris 

a primirii comunicării. 

 

26. Legea aplicabilă contractului 

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Parţile au înteles să încheie azi  ...................,  prezentul contract în trei exemplare, câte unul 

pentru prestator si doua pentru achizitor .     

                         

        

ACHIZITOR Prestator 

MUNICIPIUL BACAU         
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