
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr.  122925/10.03.2023                                   PROIECT AVIZAT 

      SECRETARUL GENERAL  
                                                                                            AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                              NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern 

Bacău, în vederea organizării evenimentelor:  ”Cupa Bistriței la Înot,” ediţia a XII-a, în perioada  
29-30 aprilie 2023 și ”Cupa Bacău la Înot,” ediţia a XIV-a, în perioada  21-22 octombrie 2023 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

Având în vedere : 
- Adresa înregistrată la institutia noastră cu nr. 120871/03.03.2023,  transmisă de către Asociația Județeană 
de Natație și Pentatlon Modern Bacău,  prin care solicită sprijinul în vederea asocierii Municipiului Bacău 
pentru organizarea  evenimentelor: ”Cupa Bistriței la Înot,” ediţia a XII-a, în perioada  29-30 aprilie 2023 
și ”Cupa Bacău la Înot,” ediţia a XIV-a, în perioada  21-22 octombrie 2023; 
- Adresa Viceprimarului Municipiului Bacău Liviu-Alexandru Miroșeanu cu nr.  122921 din 10.03.2023; 
- Expunerea de motive nr. 122928/10.03.2023, a Viceprimarului Municipiului Bacău, Liviu-Alexandru 
Miroșeanu; 
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr.123680/1/13.03.2023  ; 
- Raportul Serviciului Administrare Clădiri înregistrat cu nr. 123680/2/13.03.2023; 
- Prevederile art. 3 alin. (1), ale art.35 și ale art. 80 alin.(14) din Legea nr. 69/ 2000 Educației fizice și 
sportului, modificată și completată; 
- Prevederile art. 108 lit”d”, ale art. 140 alin. (1) și (3),  ale art. 196 alin. (1) lit.ʺaʺ, art. 197 alin. (1), art. 
243  alin. (1)  lit.ʺaʺ și ʺbʺdin OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ; 
 În temeiul art. 129  alin. (2)  lit.ʺcʺ și alin. (6)  lit. ʺaʺ și alin. (9) lit.ʺaʺ  din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
ART. 1 – (1) Se aprobă asocierea cu Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău,  în 
vederea organizării evenimentelor ”Cupa Bistriței la Înot,” ediţia a XII-a, în perioada  29 aprilie 2023  -
30 aprilie 2023 și ”Cupa Bacău la Înot,” ediţia a XIV-a, în perioada  21-22 octombrie 2023, şi a bugetelor 
evenimentelor, conform Anexei 1 și Anexei 4, parte integrantă a prezentei hotărâri; 
- (2) Se aprobă punerea la dispoziție a bazinului de înot în perioada 29 aprilie 2023, după orele 13.00 -30 
aprilie 2023, precum și în ziua premergătoare începerii competițiilor, pentru organizarea evenimentului 
Cupa Bistriței la Înot, ediţia a XII-a; 
- (3) Se aprobă punerea la dispoziție a bazinului de înot în perioada 21-22 octombrie 2023, precum și în 
ziua premergătoare începerii competițiilor, pentru organizarea evenimentului Cupa Bacăului la Înot, ediţia 
a XIV-a; 
- (4) Se aprobă Regulamentul Concursului ”Cupa Bistriței la Înot, ediţia a XII-a, conform Anexei 3, parte 
integrantă a prezentei hotărâri.  
- (5) Se aprobă Regulamentul Concursului ”Cupa Bacău la Înot, ediţia a XIV-a, conform Anexei 6, parte 
integrantă a prezentei hotărâri.  
ART. 2 Drepturile și obligațiile părților vor fi evidențiate în Contractele de asociere - Anexa 2 și Anexa 
5, parte  integrantă a prezentei hotărâri. 
ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul 
Administrare Clădiri. 
ART. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Administrare Clădiri, Direcţiei Judeţene de Sport 
Bacău și Asociației Județene de Natație și Pentatlon Modern Bacău. 
ART. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen 
legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității. 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LIVIU-ALEXANDRU MIROȘEANU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern 

Bacău, în vederea organizării evenimentelor:  ”Cupa Bistriței la Înot,” ediţia a XII-a, în perioada  
29-30 aprilie 2023 și ”Cupa Bacău la Înot,” ediţia a XIV-a, în perioada  21-22 octombrie 2023 

 
 

 Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău ne solicită sprijinul în vederea 

organizării evenimentelor sportive: Cupa Bistriței la Înot, editția a XII-a, în perioada 29-30 

aprilie 2023 și Cupa Bacău la Înot, ediţia a XIV-a, în perioada 21-22 octombrie 2023, ce se vor 

desfășura la Bazinul de Inot Bacău, pe următoarele categorii de concurs: 

SENIORI OPEN - (băieți 2004 și mai mari / fete 2005 și mai mari)  
JUNIORI OPEN - (băieți 2005-2008 / fete 2006-2009)  
CADEȚI OPEN  - (băieți 2009-2010-2011 / fete 2010-2011)  
COPII                  - 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 şi mai mici.  
 

       Contribuţia Municipiul Bacău constă în asocierea cu Asociația Județeană de Natație 

și Pentatlon Modern Bacău, prin punerea la dispoziție cu titlu gratuit a Bazinului de Înot Bacău, 

în perioadele 29 aprilie 2023, după orele 13.00-30 aprilie 2023 și 21-22 octombrie 2023, precum 

și în ziua premergătoare   celor două perioade competiționale. 

 Având în vedere faptul că organizarea celor două competiții a devenit o ”tradiție” a 
Bacăului, consider că este oportună asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Județeană de 
Natație și Pentatlon Modern Bacău, pentru organizarea celor două competiții sportive, contribuția 
ce revine Municipiului Bacău constând în punerea la dispoziție gratuită a Bazinului de Înot 
Bacău. 
          Față de cele prezentate anterior, vă rog să hotărâți. 
 
 
                                     VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                         LIVIU-ALEXANDRU MIROȘEANU 
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RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Județeană de Natație și 
Pentatlon Modern Bacău, în vederea organizării evenimentelor:  ”Cupa Bistriței la Înot,” ediţia a 
XII-a, în perioada  29-30 aprilie 2023 și ”Cupa Bacău la Înot,” ediţia a XIV-a, în perioada  21-22 

octombrie 2023 
 
 

 
 

 Autoritățile administrației publice, unitățile și instituțiile de invățământ, instituțiile 

sportive, precum si organismele neguvernamentale de profil au obligația să sprijine sportul 

pentru toți și sportul de performanță si să asigure condițiile organizatorice și materiale de 

practicare a educației fizice și sportului în comunitățile locale.               

Proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Județeană de 

Natație și Pentatlon Bacău în vederea organizării unor evenimente sportive la Bazinul de Înot 

Bacău, în perioadele  29-30 aprilie 2023 și 21-22 octombrie 2023, a fost întocmit în baza 

prevederilor Legii nr.69/2000 a Educației fizice și sportului, modificată și completată și ale 

O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

motiv pentru care poate fi supus spre dezbatere. 

 
 

ȘEF SERVICIU 
DANIEL ROȘU 
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Raport 

         al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Județeană de Natație și 
Pentatlon Modern Bacău, în vederea organizării evenimentelor:  ”Cupa Bistriței la Înot,” ediţia a 
XII-a, în perioada  29-30 aprilie 2023 și ”Cupa Bacău la Înot,” ediţia a XIV-a, în perioada  21-22 

octombrie 2023 
 
 
 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
- Prevederilor art. 3 alin. (1), ale art.35 și ale art. 80 alin.(14) din Legea nr. 69/ 2000 educației 
fizice și sportului modificată și completată, care precizează: 
Art. 3 (1)  Autoritatile administratiei publice, unitatile si institutiile de invatamant, institutiile sportive, 
precum si organismele neguvernamentale de profil au obligatia sa sprijine sportul pentru toti si sportul de 
performanta si sa asigure conditiile organizatorice si materiale de practicare a educatiei fizice si sportului 
in comunitatile locale. 
Art. 35(1) Federatiile sportive nationale sunt structuri sportive de interes national, constituite prin 
asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport. 
(2) Potrivit prezentei legi federatiile sportive nationale sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate 
publica, autonome, neguvernamentale, apolitice si fara scop lucrativ. 
(3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii. 
Art. 80 (14)  Comitetul Olimpic si Sportiv Roman si federatiile sportive nationale, ca persoane juridice 
de drept privat, de utilitate publica, pot primi in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri imobile din 
patrimoniul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale. 
-Prevederilor art. 108 lit.”d”, ale art. 140 (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit „a”, art. 197 alin. (1), art. 243 
alin. (1) lit. ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care precizează: 
Art. 108 Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc, in conditiile prevazute in partea a V-a a 
prezentului cod, ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, local sau judetean, dupa caz, sa fie: 
d) date in folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica; 
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de 
şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale. 
 (3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 
cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 
depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al 
şedinţei. 
Art. 196 (1) In exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau 
emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: 
a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri. 
Art. 197 (1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele 
administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, 
respectiv emiterii. 
Art. 243 (1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile 
legii, următoarele atribuţii: 
 a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale 
preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz. 
b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean Hotărârea Guvernului sau a 
consiliului județean. 
-Prevederilor art. 129 alin. (2)  lit.ʺcʺ și alin.(6)  lit.ʺaʺ din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 



 
 
 
Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului;  
6) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 
a) hotaraste darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosinta gratuita a bunurilor 
proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de 
interes local, in conditiile legii  
- şi poate fi supus spre dezbatere 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
CIPRIAN FANTAZA 
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            CĂTRE, 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

SERVICIUL ADMINISTRARE CLĂDIRI 

 
 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre 
privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern 
Bacău, în vederea organizării evenimentelor:  ”Cupa Bistriței la Înot,” ediţia a XII-a, în perioada  
29-30 aprilie 2023 și ”Cupa Bacău la Înot,” ediţia a XIV-a, în perioada  21-22 octombrie 2023, în 
vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. 
  Vă rugăm, ca până la data de  17.03.2023 , să le depuneți în format letric la Secretarul 
General al Municipiului Bacău. 
 
 

PRIMARULMUNICIPIULUI BACĂU                    SECRETARUL GENERAL           
      LUCIAN-DANIEL STANCIU- VIZITEU                 AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                     NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
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BUGETUL EVENIMENTULUI 
 Cupa Bistriței la Înot, ediţia a XII-a, în perioada  29-30 aprilie 2022 

 

 

 
 

 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LIVIU-ALEXANDRU MIROȘEANU 
 

 

Activitatea Tipul cheltuielii AJNPM Bacău / 
DSJ Bacău 

Municipiul 
Bacău 

Organizare Barem arbitri 28 arb x 300 lei = 
8400 lei 

 

 Amenajatori/auxiliari 10 pers x 111 lei = 
1110 lei 

 

 Asistenta medicala 2000 lei  
 Consumabile 500 lei  
 Cronometraj 

electronic si 
secretariat 

4000 lei 
 

 

Chirie bazin  

19.969 lei  
Reprezentând 
contravaloarea 
chiriei pentru 
2 zile 

Premiere Medalii  260 buc x 6 lei = 1560 
lei 

 

 Cupe  21 bucati x 100 lei = 
2100 lei 

 

 Diplome 260 bucati x 2 lei = 
520 lei 

 

 Premii echipament 84 categorii x 100 lei 
= 8400 lei 

 

 Total General 28.590 lei 19.969 lei 
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CONTRACT  CADRU  DE ASOCIERE 
 
 

pentru asocierea cu Asociația Judeteană de Natație și Pentatlon Modern Bacău, în 
vederea organizării evenimentului Cupei Bistriței la Înot, ediţia a XII-a, în perioada  29-

30 aprilie 2023 
 
 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LIVIU-ALEXANDRU MIROȘEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
JUDEȚUL BACĂU                               
MUNICIPIUL BACĂU 
 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr                           din   

 
 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 
Municipiul  Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, judetul Bacau, având contul nr. 
RO64TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, cu Cod Fiscal RO27824497, 
reprezentată prin Primar - Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 
  

și 
 

Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău - AFJ cu sediul social în mun. 
Bacău, Calea Mărășești, nr. 185, sc. A, et. 2, ap. 9, jud. Bacău, având codul fiscal nr. 32584463, 
prin reprezentant legal – Președinte Galeru Ovidiu în calitate de organizator, au convenit 
următoarele: 
 
în temeiul prevederilor  
• Art 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil  

• Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata  

• Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. _________ 

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze: 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților în vederea organizării la 
Bazinul de înot Bacău a competiției ”Cupa Bistriței la Înot – ediția a XII-a”. Această competiție se va 
desfășura în zilele de 29 și 30 Aprilie 2023  
 
(2) Aportul Municipiului Bacău va consta în punerea gratuită la dispoziția organizatorului a Bazinului 
de înot și infrastructurii aferente acestuia în perioadele prevăzute la alin 1. In ziua premergătoare 
începerii competițiilor, bazinul de înot va fi pus la dispoziție gratuit doar pentru desfășurarea 
antrenamentelor oficiale. 
 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parți, pana la stingerea tuturor 
obligațiilor care decurg din obiectul asocierii.  

IV. OBLIGAŢIILE PARTILOR  

 
Art 3. Municipiul Bacau  se obliga sa pună la dispoziție bazinul de înot in perioadele prevăzute la 
art. 1(1) în conformitate cu bugetul competiției așa cum este acesta aprobat prin HCL ___________.  
Hotărârea de consiliul local devine anexa1 la prezentul contract de asociere.  

Art 4.  Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău  se obligă :  
• Sa aloce resursele financiare necesare pentru realizarea evenimentului prevăzut la Art. 1(1)  
din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (așa cum este prevăzut in 
Anexa la prezentul contract); 
• Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate pentru desfășurarea activităților care fac 
obiectul prezentului contract; 
• Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice ; 
• Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea evenimentelor; 



• Sa înregistreze distinct in contabilitate eventualele sume primite de la Municipiul Bacau si din 
alte surse de finanțare pentru realizarea evenimentului ; 
• Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor 
documentelor justificative, referitoare la eveniment, conform prevederilor legale; 
• Să prezinte programul al competiției cu minim 48 de ore inainte de desfășurarea 
antrenamentelor oficiale.  
• Să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt 
ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea – Finanțări nerambursabile - Sigle și 
Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău. 
• se obligă să aplice, să respecte și să răspundă pentru toate prevederile legale și măsurile pentru 
pentru asigurarea  desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul sportiv 
aprobate prin legislația în vigoare la data organizării evenimentului. 
 
Art 5. (1) Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău  se obligă să prezinte 
Municipiului Bacau un raport tehnic și financiar, însoțit de documente justificative legale, in termen 
de 30 zile de la data evenimentului.  
(2)Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”  
(3) Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău  se obliga sa completeze sau 
sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 
10 de zile de la data solicitării; 
(4) Daca Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău  nu furnizează Municipiului 
Bacau un raport in termenul prevăzut de Art. 5(1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabilă si 
suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul 
Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele cu care a contribuit la obiectul asocierii.   
(5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fără preaviz si fără sa plătească compensații 
de orice fel, atunci când Direcția Județeana de Sport Bacău: 
• nu își îndeplinește fara justificare oricare din obligatiile care ii revin si, dupa ce a fost instiintat 
in scris sa isi indeplineasca aceste obligatii, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizeaza explicatii 
satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificarii; 
• este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de catre tribunal, 
a inceput proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situatie 
analoga, provenind dintr-o procedura similara prevazuta in legislatia si reglementarile in vigoare 
• a suferit condamnari definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare  
impotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greseli profesionale care 
pot fi dovedite prin orice mijloace; 
• se angajeaza in orice act de frauda sau coruptie sau este implicat in organizatii criminale sau 
in alte activitati ilegale; 
• își schimba personalitatea juridica, cu exceptia cazurilor in care se incheie un act aditional in 
acest sens; 
• face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realității. 
(6) In cazul rezilierii contractului din vina Direcției Județene de Sport Bacău, in cazurile specificate 
in Art. 5(5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor 
deja plătite, corespunzător gravitații faptelor in cauza și după ce i s-a permis beneficiarului sa 
transmită observațiile sale;  
VI. RĂSPUNDEREA PARTILOR 

Art.6 Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și 
întru totul cu bună știință. 
Art.7 Părțile se obliga sa urmărească si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract. 
Art.8 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral 
prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților prin 
act adițional. 
Art.9 Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest 
contract partea in culpa va suporta daune. 
Art. 10 Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău  își va asuma întreaga 
responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terțe părți, inclusiv pentru daune de 
orice natura aduse terțelor părți pe perioada desfășurării evenimentelor sau ca o consecință a 
desfășurării evenimentelor va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociată cu orice cerere 
de despăgubire sau acțiune apărută ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca 
rezultat al încălcării drepturilor unei terțe părți .  
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VII.FORTA MAJORA  

Art. 11 Prin forța majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 
imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere 
partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.  
Art. 12 (1) Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter 
bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forta majora , poate renunta la executarea in 
continuare a contractului. Pentru ca forta majora sa inlature raspunderea ,partea care o invoca este 
obligata : 
a)sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forta majora in termen de una zi de la 
aparitie; 
b)sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la aparitie dovada cazului 
de forta majora; 
c)sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forță majora in termen de doua 
zile de la incetare; 
d)sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generează cazul de forța majoră; 
 (2)Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor 
curge de la data luării la cunoștință. 
(3)Daca forța majoră depășește o durata de cinci zile, fiecare parte poate să renunțe la executarea 
contractului in continuare, fără ca sa poată cere despăgubiri de la cealaltă. 
Art.13 Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil si de neînlăturat care ia naștere din natura, fapta 
omului sau lucrul si care exclude culpa părții care îl invocă. Cazul fortuit ca si forță majoră este 
exonerator de răspundere. 
 
VIII. LITIGII 
Art.14 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătura cu acest contract vor fi soluționate pe cale 
amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente. 
Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta. 
 
 

Municipiul Bacau 
Primar 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 
 

Asociația Județeană de Natație și 
Pentatlon Modern Bacău   

Președinte  
OVIDIU GALERU 

Director Economic 
Mariana Zamfir 

 
 

 
 

Director  
Iulian Stan 

 
 

 

Director Adjunct 
Cristinel Dumbravă 

 
 

 

Șef Serviciu 
Daniel Roșu 

 
 

 

Direcția Juridică 
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Regulamentul Concursului ”Cupa Bistriței la Înot, ediţia a XII-a, 
desfăţurat în perioada  29-30 aprilie 2023 

 
 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LIVIU-ALEXANDRU MIROȘEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
Concursul „Cupa Bistriței la Înot ediția a XII-a” în perioada  29 - 30 aprilie 2023, competiție 

ce se va desfășura în Bazinul de Înot din Bacău (50m, 8 culoare, cronometraj electronic) în două 
reuniuni, contracronometru. 

Categorii în concurs:  
SENIORI OPEN - (băieți 2004 și mai mari / fete 2005 și mai mari)  
JUNIORI OPEN - (băieți 2005-2008 / fete 2006-2009)  
CADEȚI OPEN  - (băieți 2009-2010-2011 / fete 2010-2011)  
COPII                  - 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 şi mai mici.  

 
Premii: Primele trei locuri la fiecare probă din programul competiției pe categorii de concurs, 

vor fi premiate cu diplome, medalii şi premii în echipament sportiv. La categoria de concurs COPII, 
premierea se va efectua pe fiecare an de vârstă. 

 Va fi premiat cu Cupa Bistriței, sportivul cu cele mai bune rezultate la fiecare categorie de 
concurs, vârstă (copii) şi sex. (total puncte cumulate loc I-3p. / loc II-2p. / loc III-1p.). 

Taxă de înscriere: 100 lei / sportiv. 
 

Programul competiţiei 
Reuniunea 1 
29.04.2023 

Încălzire 15.00 / Start 16.00 

Reuniunea 2 
30.04.2023 

Încălzire 8.30 / Start 9.30 

1 
200m Liber OPEN  
seniori/juniori/cadeti/copii 10,11ani - 
B 

11 
200m Mixt  OPEN  
seniori/juniori/cadeti/ copii 10,11ani  - 
B 

2 
200m Liber OPEN  
seniori/juniori/cadeti/ copii 10,11ani - 
F 

12 
200m Mixt  OPEN  
seniori/juniori/cadeti/ copii 10,11ani  - 
F 

3 50m Liber copii - B 13 50m Fluture copii - B 

4 50m Liber copii - F 14 50m Fluture copii - F 

5 100m Bras OPEN  
seniori/juniori/cadeti - B 15 100m Spate OPEN 

seniori/juniori/cadeti - B 

6 100m Bras OPEN  
seniori/juniori/cadeti - F 16 100m Spate OPEN 

seniori/juniori/cadeti - F 
7 50m Bras copii - B 17 50m Spate copii - B 

8 50m Bras copii - F 18 50m Spate copii - F 

9 100m Fluture OPEN  
seniori/juniori/cadeti - B 19 100m Liber OPEN  

seniori/juniori/cadeti - B 

10 100m Fluture OPEN  
seniori/juniori/cadeti - F 20 100m Liber OPEN  

seniori/juniori/cadeti - F 

 Premierea câștigătorilor  
Cupei Bistriței ed.a XII-a 

Înscrieri  
* prin email:  galeru_ovidiu@yahoo.com  
* data limită: 23 aprilie 2023 
                  Director de concurs:                                                 Organizator: 

          Constantin DEAC-HAJA                                      Ovidiu GALERU 
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BUGETUL EVENIMENTULUI 
 Cupa Bacăului la Înot, ediţia a XIV-a, în perioada  21-22 octombrie 2023 

 

 

 
 

 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LIVIU-ALEXANDRU MIROȘEANU 
 

 

 
 

Activitatea Tipul cheltuielii AJNPM Bacău / 
DSJ Bacău 

Municipiul 
Bacău 

Organizare Barem arbitri 28 arb x 300 lei = 
8400 lei 

 

 Amenajatori/auxiliari 10 pers x 111 lei = 
1110 lei 

 

 Asistenta medicala 2000 lei  
 Consumabile 500 lei  
 Cronometraj 

electronic si 
secretariat 

4000 lei 
 

 

Chirie bazin  

19.969 lei  
Reprezentând 
contravaloarea 
chiriei pentru 
2 zile 

Premiere Medalii  260 buc x 6 lei = 1560 
lei 

 

 Cupe  21 bucati x 100 lei = 
2100 lei 

 

 Diplome 260 bucati x 2 lei = 
520 lei 

 

 Premii echipament 84 categorii x 100 lei 
= 8400 lei 

 

 Total General 28.590 lei 19.969 lei 
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CONTRACT  CADRU  DE ASOCIERE 
 
 

pentru asocierea cu Asociația Judeteană de Natație și Pentatlon Modern Bacău, în 
vederea organizării evenimentului Cupei Bacăului la Înot, ediţia a XIV-a, în perioada  

21-22 octombrie 2023 
 
 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LIVIU-ALEXANDRU MIROȘEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
JUDEȚUL BACĂU                               
MUNICIPIUL BACĂU 
 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr                           din   

 
 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 
Municipiul  Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, judetul Bacau, având contul nr. 
RO64TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, cu Cod Fiscal RO27824497, 
reprezentată prin Primar - Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 
  

și 
 

Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău - AFJ cu sediul social în mun. 
Bacău, Calea Mărășești, nr. 185, sc. A, et. 2, ap. 9, jud. Bacău, având codul fiscal nr. 32584463, 
prin reprezentant legal – Președinte Galeru Ovidiu în calitate de organizator, au convenit 
următoarele: 
 
în temeiul prevederilor  
• Art 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil  

• Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata  

• Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. _________ 

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze: 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților în vederea organizării la 
Bazinul de înot Bacău a competiției ”Cupa Bacăului la Înot – ediția a XIV-a”. Această competiție se 
va desfășura în zilele de 21 și 22 Octombrie 2023  
 
(2) Aportul Municipiului Bacău va consta în punerea gratuită la dispoziția organizatorului a Bazinului 
de înot și infrastructurii aferente acestuia în perioadele prevăzute la alin 1. In ziua premergătoare 
începerii competițiilor, bazinul de înot va fi pus la dispoziție gratuit doar pentru desfășurarea 
antrenamentelor oficiale. 
 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parți, pana la stingerea tuturor 
obligațiilor care decurg din obiectul asocierii.  

IV. OBLIGAŢIILE PARTILOR  

 
Art 3. Municipiul Bacau  se obliga sa pună la dispoziție bazinul de înot in perioadele prevăzute la 
art. 1(1) în conformitate cu bugetul competiției așa cum este acesta aprobat prin HCL ___________.  
Hotărârea de consiliul local devine anexa1 la prezentul contract de asociere.  

Art 4.  Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău  se obligă :  
• Sa aloce resursele financiare necesare pentru realizarea evenimentului prevăzut la Art. 1(1)  
din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (așa cum este prevăzut in 
Anexa la prezentul contract); 
• Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate pentru desfășurarea activităților care fac 
obiectul prezentului contract; 
• Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice ; 
• Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea evenimentelor; 



• Sa înregistreze distinct in contabilitate eventualele sume primite de la Municipiul Bacau si din 
alte surse de finanțare pentru realizarea evenimentului ; 
• Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor 
documentelor justificative, referitoare la eveniment, conform prevederilor legale; 
• Să prezinte programul al competiției cu minim 48 de ore inainte de desfășurarea 
antrenamentelor oficiale.  
• Să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt 
ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea – Finanțări nerambursabile - Sigle și 
Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău. 
• se obligă să aplice, să respecte și să răspundă pentru toate prevederile legale și măsurile pentru 
pentru asigurarea  desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul sportiv 
aprobate prin legislația în vigoare la data organizării evenimentului. 
 
Art 5. (1) Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău  se obligă să prezinte 
Municipiului Bacau un raport tehnic și financiar, însoțit de documente justificative legale, in termen 
de 30 zile de la data evenimentului.  
(2)Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”  
(3) Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău  se obliga sa completeze sau 
sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 
10 de zile de la data solicitării; 
(4) Daca Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău  nu furnizează Municipiului 
Bacau un raport in termenul prevăzut de Art. 5(1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabilă si 
suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul 
Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele cu care a contribuit la obiectul asocierii.   
(5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fără preaviz si fără sa plătească compensații 
de orice fel, atunci când Direcția Județeana de Sport Bacău: 
• nu își îndeplinește fara justificare oricare din obligatiile care ii revin si, dupa ce a fost instiintat 
in scris sa isi indeplineasca aceste obligatii, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizeaza explicatii 
satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificarii; 
• este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de catre tribunal, 
a inceput proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situatie 
analoga, provenind dintr-o procedura similara prevazuta in legislatia si reglementarile in vigoare 
• a suferit condamnari definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare  
impotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greseli profesionale care 
pot fi dovedite prin orice mijloace; 
• se angajeaza in orice act de frauda sau coruptie sau este implicat in organizatii criminale sau 
in alte activitati ilegale; 
• își schimba personalitatea juridica, cu exceptia cazurilor in care se incheie un act aditional in 
acest sens; 
• face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realității. 
(6) In cazul rezilierii contractului din vina Direcției Județene de Sport Bacău, in cazurile specificate 
in Art. 5(5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor 
deja plătite, corespunzător gravitații faptelor in cauza și după ce i s-a permis beneficiarului sa 
transmită observațiile sale;  
VI. RĂSPUNDEREA PARTILOR 

Art.6 Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și 
întru totul cu bună știință. 
Art.7 Părțile se obliga sa urmărească si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract. 
Art.8 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral 
prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților prin 
act adițional. 
Art.9 Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest 
contract partea in culpa va suporta daune. 
Art. 10 Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău  își va asuma întreaga 
responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terțe părți, inclusiv pentru daune de 
orice natura aduse terțelor părți pe perioada desfășurării evenimentelor sau ca o consecință a 
desfășurării evenimentelor va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociată cu orice cerere 
de despăgubire sau acțiune apărută ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca 
rezultat al încălcării drepturilor unei terțe părți .  
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VII.FORTA MAJORA  

Art. 11 Prin forța majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 
imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere 
partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.  
Art. 12 (1) Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter 
bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forta majora , poate renunta la executarea in 
continuare a contractului. Pentru ca forta majora sa inlature raspunderea ,partea care o invoca este 
obligata : 
a)sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forta majora in termen de una zi de la 
aparitie; 
b)sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la aparitie dovada cazului 
de forta majora; 
c)sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forță majora in termen de doua 
zile de la incetare; 
d)sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generează cazul de forța majoră; 
 (2)Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor 
curge de la data luării la cunoștință. 
(3)Daca forța majoră depășește o durata de cinci zile, fiecare parte poate să renunțe la executarea 
contractului in continuare, fără ca sa poată cere despăgubiri de la cealaltă. 
Art.13 Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil si de neînlăturat care ia naștere din natura, fapta 
omului sau lucrul si care exclude culpa părții care îl invocă. Cazul fortuit ca si forță majoră este 
exonerator de răspundere. 
 
VIII. LITIGII 
Art.14 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătura cu acest contract vor fi soluționate pe cale 
amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente. 
Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta. 
 
 

Municipiul Bacau 
Primar 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 
 

Asociația Județeană de Natație și 
Pentatlon Modern Bacău   

Președinte 
OVIDIU GALERU 

Director Economic 
Mariana Zamfir 

 
 

 
 

Director  
Iulian Stan 

 
 

 

Director Adjunct 
Cristinel Dumbravă 

 
 

 

Șef Serviciu 
Daniel Roșu 
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Regulamentul Concursului ”Cupa Bacăului la Înot, ediţia a XIV-a, 
desfăţurat în perioada  21-22 octombrie 2023 

 
 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LIVIU-ALEXANDRU MIROȘEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
Concursul „Cupa Bistriței la Înot ediția a XIV-a” în perioada  21 - 22 octombrie 2023, 

competiție ce se va desfășura în Bazinul de Înot din Bacău (50m, 8 culoare, cronometraj electronic) în 
două reuniuni, contracronometru. 

Categorii în concurs:  
SENIORI OPEN - (băieți 2004 și mai mari / fete 2005 și mai mari)  
JUNIORI OPEN - (băieți 2005-2008 / fete 2006-2009)  
CADEȚI OPEN  - (băieți 2009-2010-2011 / fete 2010-2011)  
COPII                  - 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 şi mai mici.  

 
Premii: Primele trei locuri la fiecare probă din programul competiției pe categorii de concurs, 

vor fi premiate cu diplome, medalii şi premii în echipament sportiv. La categoria de concurs COPII, 
premierea se va efectua pe fiecare an de vârstă. 

 Va fi premiat cu Cupa Bacăului, sportivul cu cele mai bune rezultate la fiecare categorie de 
concurs, vârstă (copii) şi sex. (total puncte cumulate loc I-3p. / loc II-2p. / loc III-1p.). 

Taxă de înscriere: 100 lei / sportiv. 
 

Programul competiţiei 
Reuniunea 1 
21.10.2023 

Încălzire 15.00 / Start 16.00 

Reuniunea 2 
22.10.2023 

Încălzire 8.30 / Start 9.30 

1 
200m Liber OPEN  
seniori/juniori/cadeti/copii 10,11ani - 
B 

11 
200m Mixt  OPEN  
seniori/juniori/cadeti/ copii 10,11ani  - 
B 

2 
200m Liber OPEN  
seniori/juniori/cadeti/ copii 10,11ani - 
F 

12 
200m Mixt  OPEN  
seniori/juniori/cadeti/ copii 10,11ani  - 
F 

3 50m Liber copii - B 13 50m Fluture copii - B 

4 50m Liber copii - F 14 50m Fluture copii - F 

5 100m Bras OPEN  
seniori/juniori/cadeti - B 15 100m Spate OPEN 

seniori/juniori/cadeti - B 

6 100m Bras OPEN  
seniori/juniori/cadeti - F 16 100m Spate OPEN 

seniori/juniori/cadeti - F 
7 50m Bras copii - B 17 50m Spate copii - B 

8 50m Bras copii - F 18 50m Spate copii - F 

9 100m Fluture OPEN  
seniori/juniori/cadeti - B 19 100m Liber OPEN  

seniori/juniori/cadeti - B 

10 100m Fluture OPEN  
seniori/juniori/cadeti - F 20 100m Liber OPEN  

seniori/juniori/cadeti - F 

 Premierea câștigătorilor  
Cupei Bacăului ed.a XIV-a 

Înscrieri  
* prin email:  galeru_ovidiu@yahoo.com  
* data limită: 15 octombrie 2023 
           Director de concurs:                                                      Organizator: 

Constantin DEAC-HAJA                                           Ovidiu GALERU 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
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      Către , 
Municipiul Bacău 

Domnului Primar Lucian Daniel Stanciu-Viziteu 
 

  
 Având în vedere faptul că Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău 
ne solicită sprijinul pentru organizarea a două competiții sportive: Cupa Bistriței la Înot, Ediția a 
XII-a și Cupa Bacăului la Înot, Ediția a XIV-a prin adresa înregistrată la instituția noastră sub nr. 
120871/03.03.2023, iar cele două competiții fac parte din calendarul județean al Direcției 
Județene de Sport Bacău, care are calitatea de coorganizator, și se vor desfășura în perioada 29-
30 aprilie 2023, respectiv 21-22 octombrie 2023; 
 Având în vedere faptul că organizarea celor două competiții a devenit o ”tradiție” a 
Bacăului, consider că se impune asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Județeană de Natație 
și Pentatlon Modern Bacău, pentru organizarea celor două competiții sportive, contribuția ce 
revine Municipiului Bacău constând în punerea la dispoziție gratuită a Bazinului de Înot 
Bacău; 

Propun inițierea unui proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu 
Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău, în vederea organizării 
evenimentelor:  ”Cupa Bistriței la Înot,” ediţia a XII-a, în perioada  29-30 aprilie 2023 și 
”Cupa Bacău la Înot,” ediţia a XIV-a, în perioada  21-22 octombrie 2023. 
 

Bugetul detaliat al competițiilor se regăsește în anexa 1 și anexa 4 la prezenta. 
Drepturile și obligațiile părților vor fi evidențiate în contractele de asociere care vor fi 

încheiate ulterior eventualei aprobări a asocierii, conform anexelor 2 și 5  la prezenta. 
Regulamentele competițiilor reprezintă anexele 3 și 5 la prezenta. 

 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LIVIU ALEXANDRU MIROŞEANU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA  1 la Adresa nr. 122921/10.03.2023 

 
 
 
 
 

 
 
 

BUGETUL EVENIMENTULUI 
 Cupa Bistriței la Înot, ediţia a XII-a, în perioada  29-30 aprilie 2022 

 

 

 
 

 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LIVIU-ALEXANDRU MIROȘEANU 
 

 

 
 
 

Activitatea Tipul cheltuielii AJNPM Bacău / 
DSJ Bacău 

Municipiul 
Bacău 

Organizare Barem arbitri 28 arb x 300 lei = 
8400 lei 

 

 Amenajatori/auxiliari 10 pers x 111 lei = 
1110 lei 

 

 Asistenta medicala 2000 lei  
 Consumabile 500 lei  
 Cronometraj 

electronic si 
secretariat 

4000 lei 
 

 

Chirie bazin  

19.969 lei  
Reprezentând 
contravaloarea 
chiriei pentru 
2 zile 

Premiere Medalii  260 buc x 6 lei = 1560 
lei 

 

 Cupe  21 bucati x 100 lei = 
2100 lei 

 

 Diplome 260 bucati x 2 lei = 
520 lei 

 

 Premii echipament 84 categorii x 100 lei 
= 8400 lei 

 

 Total General 28.590 lei 19.969 lei 



 
 
 

ANEXA 2 la Adresa nr. 122921/10.03.2023 
 
 
 

 
 
 

CONTRACT  CADRU  DE ASOCIERE 
 
 

pentru asocierea cu Asociația Judeteană de Natație și Pentatlon Modern Bacău, în 
vederea organizării evenimentului Cupei Bistriței la Înot, ediţia a XII-a, în perioada  29-

30 aprilie 2023 
 
 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LIVIU-ALEXANDRU MIROȘEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
JUDEȚUL BACĂU                               
MUNICIPIUL BACĂU 
 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr                           din   

 
 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 
Municipiul  Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, judetul Bacau, având contul nr. 
RO64TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, cu Cod Fiscal RO27824497, 
reprezentată prin Primar - Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 
  

și 
 

Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău - AFJ cu sediul social în mun. 
Bacău, Calea Mărășești, nr. 185, sc. A, et. 2, ap. 9, jud. Bacău, având codul fiscal nr. 32584463, 
prin reprezentant legal – Președinte Galeru Ovidiu în calitate de organizator, au convenit 
următoarele: 
 
în temeiul prevederilor  
• Art 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil  

• Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata  

• Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. _________ 

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze: 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților în vederea organizării la 
Bazinul de înot Bacău a competiției ”Cupa Bistriței la Înot – ediția a XII-a”. Această competiție se va 
desfășura în zilele de 29 și 30 Aprilie 2023  
 
(2) Aportul Municipiului Bacău va consta în punerea gratuită la dispoziția organizatorului a Bazinului 
de înot și infrastructurii aferente acestuia în perioadele prevăzute la alin 1. In ziua premergătoare 
începerii competițiilor, bazinul de înot va fi pus la dispoziție gratuit doar pentru desfășurarea 
antrenamentelor oficiale. 
 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parți, pana la stingerea tuturor 
obligațiilor care decurg din obiectul asocierii.  

IV. OBLIGAŢIILE PARTILOR  

 
Art 3. Municipiul Bacau  se obliga sa pună la dispoziție bazinul de înot in perioadele prevăzute la 
art. 1(1) în conformitate cu bugetul competiției așa cum este acesta aprobat prin HCL ___________.  
Hotărârea de consiliul local devine anexa1 la prezentul contract de asociere.  

Art 4.  Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău  se obligă :  
• Sa aloce resursele financiare necesare pentru realizarea evenimentului prevăzut la Art. 1(1)  
din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (așa cum este prevăzut in 
Anexa la prezentul contract); 
• Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate pentru desfășurarea activităților care fac 
obiectul prezentului contract; 
• Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice ; 
• Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea evenimentelor; 



• Sa înregistreze distinct in contabilitate eventualele sume primite de la Municipiul Bacau si din 
alte surse de finanțare pentru realizarea evenimentului ; 
• Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor 
documentelor justificative, referitoare la eveniment, conform prevederilor legale; 
• Să prezinte programul al competiției cu minim 48 de ore inainte de desfășurarea 
antrenamentelor oficiale.  
• Să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt 
ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea – Finanțări nerambursabile - Sigle și 
Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău. 
• se obligă să aplice, să respecte și să răspundă pentru toate prevederile legale și măsurile pentru 
pentru asigurarea  desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul sportiv 
aprobate prin legislația în vigoare la data organizării evenimentului. 
 
Art 5. (1) Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău  se obligă să prezinte 
Municipiului Bacau un raport tehnic și financiar, însoțit de documente justificative legale, in termen 
de 30 zile de la data evenimentului.  
(2)Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”  
(3) Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău  se obliga sa completeze sau 
sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 
10 de zile de la data solicitării; 
(4) Daca Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău  nu furnizează Municipiului 
Bacau un raport in termenul prevăzut de Art. 5(1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabilă si 
suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul 
Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele cu care a contribuit la obiectul asocierii.   
(5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fără preaviz si fără sa plătească compensații 
de orice fel, atunci când Direcția Județeana de Sport Bacău: 
• nu își îndeplinește fara justificare oricare din obligatiile care ii revin si, dupa ce a fost instiintat 
in scris sa isi indeplineasca aceste obligatii, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizeaza explicatii 
satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificarii; 
• este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de catre tribunal, 
a inceput proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situatie 
analoga, provenind dintr-o procedura similara prevazuta in legislatia si reglementarile in vigoare 
• a suferit condamnari definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare  
impotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greseli profesionale care 
pot fi dovedite prin orice mijloace; 
• se angajeaza in orice act de frauda sau coruptie sau este implicat in organizatii criminale sau 
in alte activitati ilegale; 
• își schimba personalitatea juridica, cu exceptia cazurilor in care se incheie un act aditional in 
acest sens; 
• face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realității. 
(6) In cazul rezilierii contractului din vina Direcției Județene de Sport Bacău, in cazurile specificate 
in Art. 5(5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor 
deja plătite, corespunzător gravitații faptelor in cauza și după ce i s-a permis beneficiarului sa 
transmită observațiile sale;  
VI. RĂSPUNDEREA PARTILOR 

Art.6 Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și 
întru totul cu bună știință. 
Art.7 Părțile se obliga sa urmărească si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract. 
Art.8 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral 
prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților prin 
act adițional. 
Art.9 Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest 
contract partea in culpa va suporta daune. 
Art. 10 Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău  își va asuma întreaga 
responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terțe părți, inclusiv pentru daune de 
orice natura aduse terțelor părți pe perioada desfășurării evenimentelor sau ca o consecință a 
desfășurării evenimentelor va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociată cu orice cerere 
de despăgubire sau acțiune apărută ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca 
rezultat al încălcării drepturilor unei terțe părți .  

 

 

 

http://www.municipiulbacau.ro/


 

 

VII.FORTA MAJORA  

Art. 11 Prin forța majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 
imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere 
partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.  
Art. 12 (1) Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter 
bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forta majora , poate renunta la executarea in 
continuare a contractului. Pentru ca forta majora sa inlature raspunderea ,partea care o invoca este 
obligata : 
a)sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forta majora in termen de una zi de la 
aparitie; 
b)sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la aparitie dovada cazului 
de forta majora; 
c)sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forță majora in termen de doua 
zile de la incetare; 
d)sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generează cazul de forța majoră; 
 (2)Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor 
curge de la data luării la cunoștință. 
(3)Daca forța majoră depășește o durata de cinci zile, fiecare parte poate să renunțe la executarea 
contractului in continuare, fără ca sa poată cere despăgubiri de la cealaltă. 
Art.13 Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil si de neînlăturat care ia naștere din natura, fapta 
omului sau lucrul si care exclude culpa părții care îl invocă. Cazul fortuit ca si forță majoră este 
exonerator de răspundere. 
 
VIII. LITIGII 
Art.14 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătura cu acest contract vor fi soluționate pe cale 
amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente. 
Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta. 
 
 

Municipiul Bacau 
Primar 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 
 

Asociația Județeană de Natație și 
Pentatlon Modern Bacău   

Președinte 
OVIDIU GALERU 

 

Director Economic 
Mariana Zamfir 

 
 

 
 

Director  
Iulian Stan 

 
 

 

Director Adjunct 
Cristinel Dumbravă 

 
 

 

Șef Serviciu 
Daniel Roșu 

 
 

 

Direcția Juridică 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXA  3 la Adresa nr. 122921/10.03.2023 
 
 
 
 
 

 
 
 

Regulamentul Concursului ”Cupa Bistriței la Înot, ediţia a XII-a, 
desfăţurat în perioada  29-30 aprilie 2023 

 
 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LIVIU-ALEXANDRU MIROȘEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
Concursul „Cupa Bistriței la Înot ediția a XII-a” în perioada  29 - 30 aprilie 2023, competiție 

ce se va desfășura în Bazinul de Înot din Bacău (50m, 8 culoare, cronometraj electronic) în două 
reuniuni, contracronometru. 

Categorii în concurs:  
SENIORI OPEN - (băieți 2004 și mai mari / fete 2005 și mai mari)  
JUNIORI OPEN - (băieți 2005-2008 / fete 2006-2009)  
CADEȚI OPEN  - (băieți 2009-2010-2011 / fete 2010-2011)  
COPII                  - 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 şi mai mici.  

 
Premii: Primele trei locuri la fiecare probă din programul competiției pe categorii de concurs, 

vor fi premiate cu diplome, medalii şi premii în echipament sportiv. La categoria de concurs COPII, 
premierea se va efectua pe fiecare an de vârstă. 

 Va fi premiat cu Cupa Bistriței, sportivul cu cele mai bune rezultate la fiecare categorie de 
concurs, vârstă (copii) şi sex. (total puncte cumulate loc I-3p. / loc II-2p. / loc III-1p.). 

Taxă de înscriere: 100 lei / sportiv. 
 

Programul competiţiei 
Reuniunea 1 
29.04.2023 

Încălzire 15.00 / Start 16.00 

Reuniunea 2 
30.04.2023 

Încălzire 8.30 / Start 9.30 

1 
200m Liber OPEN  
seniori/juniori/cadeti/copii 10,11ani - 
B 

11 
200m Mixt  OPEN  
seniori/juniori/cadeti/ copii 10,11ani  - 
B 

2 
200m Liber OPEN  
seniori/juniori/cadeti/ copii 10,11ani - 
F 

12 
200m Mixt  OPEN  
seniori/juniori/cadeti/ copii 10,11ani  - 
F 

3 50m Liber copii - B 13 50m Fluture copii - B 

4 50m Liber copii - F 14 50m Fluture copii - F 

5 100m Bras OPEN  
seniori/juniori/cadeti - B 15 100m Spate OPEN 

seniori/juniori/cadeti - B 

6 100m Bras OPEN  
seniori/juniori/cadeti - F 16 100m Spate OPEN 

seniori/juniori/cadeti - F 
7 50m Bras copii - B 17 50m Spate copii - B 

8 50m Bras copii - F 18 50m Spate copii - F 

9 100m Fluture OPEN  
seniori/juniori/cadeti - B 19 100m Liber OPEN  

seniori/juniori/cadeti - B 

10 100m Fluture OPEN  
seniori/juniori/cadeti - F 20 100m Liber OPEN  

seniori/juniori/cadeti - F 

 Premierea câștigătorilor  
Cupei Bistriței ed.a XII-a 

Înscrieri  
* prin email:  galeru_ovidiu@yahoo.com  
* data limită: 23 aprilie 2023 
                  Director de concurs:                                                 Organizator: 

          Constantin DEAC-HAJA                                      Ovidiu GALERU 
 

 
 

 



 
 

ANEXA  4 la Adresa nr. 122921/10.03.2023 
 
 
 
 

 
 
 

BUGETUL EVENIMENTULUI 
 Cupa Bacăului la Înot, ediţia a XIV-a, în perioada  21-22 octombrie 2023 

 

 

 
 

 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LIVIU-ALEXANDRU MIROȘEANU 
 

 

 
 
 

Activitatea Tipul cheltuielii AJNPM Bacău / 
DSJ Bacău 

Municipiul 
Bacău 

Organizare Barem arbitri 28 arb x 300 lei = 
8400 lei 

 

 Amenajatori/auxiliari 10 pers x 111 lei = 
1110 lei 

 

 Asistenta medicala 2000 lei  
 Consumabile 500 lei  
 Cronometraj 

electronic si 
secretariat 

4000 lei 
 

 

Chirie bazin  

19.969 lei  
Reprezentând 
contravaloarea 
chiriei pentru 
2 zile 

Premiere Medalii  260 buc x 6 lei = 1560 
lei 

 

 Cupe  21 bucati x 100 lei = 
2100 lei 

 

 Diplome 260 bucati x 2 lei = 
520 lei 

 

 Premii echipament 84 categorii x 100 lei 
= 8400 lei 

 

 Total General 28.590 lei 19.969 lei 



 
 
 

ANEXA  5 la Adresa nr. 122921/10.03.2023 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONTRACT  CADRU  DE ASOCIERE 
 
 

pentru asocierea cu Asociația Judeteană de Natație și Pentatlon Modern Bacău, în 
vederea organizării evenimentului Cupei Bacăului la Înot, ediţia a XIV-a, în perioada  

21-22 octombrie 2023 
 
 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LIVIU-ALEXANDRU MIROȘEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
JUDEȚUL BACĂU                               
MUNICIPIUL BACĂU 
 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr                           din   

 
 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 
Municipiul  Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, judetul Bacau, având contul nr. 
RO64TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, cu Cod Fiscal RO27824497, 
reprezentată prin Primar - Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 
  

și 
 

Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău - AFJ cu sediul social în mun. 
Bacău, Calea Mărășești, nr. 185, sc. A, et. 2, ap. 9, jud. Bacău, având codul fiscal nr. 32584463, 
prin reprezentant legal – Președinte Galeru Ovidiu în calitate de organizator, au convenit 
următoarele: 
 
în temeiul prevederilor  
• Art 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil  

• Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata  

• Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. _________ 

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze: 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților în vederea organizării la 
Bazinul de înot Bacău a competiției ”Cupa Bacăului la Înot – ediția a XIV-a”. Această competiție se 
va desfășura în zilele de 21 și 22 Octombrie 2023  
 
(2) Aportul Municipiului Bacău va consta în punerea gratuită la dispoziția organizatorului a Bazinului 
de înot și infrastructurii aferente acestuia în perioadele prevăzute la alin 1. In ziua premergătoare 
începerii competițiilor, bazinul de înot va fi pus la dispoziție gratuit doar pentru desfășurarea 
antrenamentelor oficiale. 
 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parți, pana la stingerea tuturor 
obligațiilor care decurg din obiectul asocierii.  

IV. OBLIGAŢIILE PARTILOR  

 
Art 3. Municipiul Bacau  se obliga sa pună la dispoziție bazinul de înot in perioadele prevăzute la 
art. 1(1) în conformitate cu bugetul competiției așa cum este acesta aprobat prin HCL ___________.  
Hotărârea de consiliul local devine anexa1 la prezentul contract de asociere.  

Art 4.  Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău  se obligă :  
• Sa aloce resursele financiare necesare pentru realizarea evenimentului prevăzut la Art. 1(1)  
din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (așa cum este prevăzut in 
Anexa la prezentul contract); 
• Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate pentru desfășurarea activităților care fac 
obiectul prezentului contract; 
• Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice ; 
• Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea evenimentelor; 



• Sa înregistreze distinct in contabilitate eventualele sume primite de la Municipiul Bacau si din 
alte surse de finanțare pentru realizarea evenimentului ; 
• Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor 
documentelor justificative, referitoare la eveniment, conform prevederilor legale; 
• Să prezinte programul al competiției cu minim 48 de ore inainte de desfășurarea 
antrenamentelor oficiale.  
• Să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt 
ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea – Finanțări nerambursabile - Sigle și 
Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău. 
• se obligă să aplice, să respecte și să răspundă pentru toate prevederile legale și măsurile pentru 
pentru asigurarea  desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul sportiv 
aprobate prin legislația în vigoare la data organizării evenimentului. 
 
Art 5. (1) Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău  se obligă să prezinte 
Municipiului Bacau un raport tehnic și financiar, însoțit de documente justificative legale, in termen 
de 30 zile de la data evenimentului.  
(2)Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”  
(3) Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău  se obliga sa completeze sau 
sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 
10 de zile de la data solicitării; 
(4) Daca Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău  nu furnizează Municipiului 
Bacau un raport in termenul prevăzut de Art. 5(1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabilă si 
suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul 
Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele cu care a contribuit la obiectul asocierii.   
(5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fără preaviz si fără sa plătească compensații 
de orice fel, atunci când Direcția Județeana de Sport Bacău: 
• nu își îndeplinește fara justificare oricare din obligatiile care ii revin si, dupa ce a fost instiintat 
in scris sa isi indeplineasca aceste obligatii, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizeaza explicatii 
satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificarii; 
• este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de catre tribunal, 
a inceput proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situatie 
analoga, provenind dintr-o procedura similara prevazuta in legislatia si reglementarile in vigoare 
• a suferit condamnari definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare  
impotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greseli profesionale care 
pot fi dovedite prin orice mijloace; 
• se angajeaza in orice act de frauda sau coruptie sau este implicat in organizatii criminale sau 
in alte activitati ilegale; 
• își schimba personalitatea juridica, cu exceptia cazurilor in care se incheie un act aditional in 
acest sens; 
• face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realității. 
(6) In cazul rezilierii contractului din vina Direcției Județene de Sport Bacău, in cazurile specificate 
in Art. 5(5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor 
deja plătite, corespunzător gravitații faptelor in cauza și după ce i s-a permis beneficiarului sa 
transmită observațiile sale;  
VI. RĂSPUNDEREA PARTILOR 

Art.6 Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și 
întru totul cu bună știință. 
Art.7 Părțile se obliga sa urmărească si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract. 
Art.8 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral 
prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților prin 
act adițional. 
Art.9 Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest 
contract partea in culpa va suporta daune. 
Art. 10 Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern Bacău  își va asuma întreaga 
responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terțe părți, inclusiv pentru daune de 
orice natura aduse terțelor părți pe perioada desfășurării evenimentelor sau ca o consecință a 
desfășurării evenimentelor va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociată cu orice cerere 
de despăgubire sau acțiune apărută ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca 
rezultat al încălcării drepturilor unei terțe părți .  
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VII.FORTA MAJORA  

Art. 11 Prin forța majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 
imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere 
partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.  
Art. 12 (1) Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter 
bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forta majora , poate renunta la executarea in 
continuare a contractului. Pentru ca forta majora sa inlature raspunderea ,partea care o invoca este 
obligata : 
a)sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forta majora in termen de una zi de la 
aparitie; 
b)sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la aparitie dovada cazului 
de forta majora; 
c)sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forță majora in termen de doua 
zile de la incetare; 
d)sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generează cazul de forța majoră; 
 (2)Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor 
curge de la data luării la cunoștință. 
(3)Daca forța majoră depășește o durata de cinci zile, fiecare parte poate să renunțe la executarea 
contractului in continuare, fără ca sa poată cere despăgubiri de la cealaltă. 
Art.13 Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil si de neînlăturat care ia naștere din natura, fapta 
omului sau lucrul si care exclude culpa părții care îl invocă. Cazul fortuit ca si forță majoră este 
exonerator de răspundere. 
 
VIII. LITIGII 
Art.14 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătura cu acest contract vor fi soluționate pe cale 
amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente. 
Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta. 
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Regulamentul Concursului ”Cupa Bacăului la Înot, ediţia a XIV-a, 
desfăţurat în perioada  21-22 octombrie 2023 
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Concursul „Cupa Bistriței la Înot ediția a XIV-a” în perioada  21 - 22 octombrie 2023, 

competiție ce se va desfășura în Bazinul de Înot din Bacău (50m, 8 culoare, cronometraj electronic) în 
două reuniuni, contracronometru. 

Categorii în concurs:  
SENIORI OPEN - (băieți 2004 și mai mari / fete 2005 și mai mari)  
JUNIORI OPEN - (băieți 2005-2008 / fete 2006-2009)  
CADEȚI OPEN  - (băieți 2009-2010-2011 / fete 2010-2011)  
COPII                  - 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 şi mai mici.  

 
Premii: Primele trei locuri la fiecare probă din programul competiției pe categorii de concurs, 

vor fi premiate cu diplome, medalii şi premii în echipament sportiv. La categoria de concurs COPII, 
premierea se va efectua pe fiecare an de vârstă. 

 Va fi premiat cu Cupa Bacăului, sportivul cu cele mai bune rezultate la fiecare categorie de 
concurs, vârstă (copii) şi sex. (total puncte cumulate loc I-3p. / loc II-2p. / loc III-1p.). 

Taxă de înscriere: 100 lei / sportiv. 
 

Programul competiţiei 
Reuniunea 1 
21.10.2023 

Încălzire 15.00 / Start 16.00 

Reuniunea 2 
22.10.2023 

Încălzire 8.30 / Start 9.30 

1 
200m Liber OPEN  
seniori/juniori/cadeti/copii 10,11ani - 
B 

11 
200m Mixt  OPEN  
seniori/juniori/cadeti/ copii 10,11ani  - 
B 

2 
200m Liber OPEN  
seniori/juniori/cadeti/ copii 10,11ani - 
F 

12 
200m Mixt  OPEN  
seniori/juniori/cadeti/ copii 10,11ani  - 
F 

3 50m Liber copii - B 13 50m Fluture copii - B 

4 50m Liber copii - F 14 50m Fluture copii - F 

5 100m Bras OPEN  
seniori/juniori/cadeti - B 15 100m Spate OPEN 

seniori/juniori/cadeti - B 

6 100m Bras OPEN  
seniori/juniori/cadeti - F 16 100m Spate OPEN 

seniori/juniori/cadeti - F 
7 50m Bras copii - B 17 50m Spate copii - B 

8 50m Bras copii - F 18 50m Spate copii - F 

9 100m Fluture OPEN  
seniori/juniori/cadeti - B 19 100m Liber OPEN  

seniori/juniori/cadeti - B 

10 100m Fluture OPEN  
seniori/juniori/cadeti - F 20 100m Liber OPEN  

seniori/juniori/cadeti - F 

 Premierea câștigătorilor  
Cupei Bacăului ed.a XIV-a 

Înscrieri  
* prin email:  galeru_ovidiu@yahoo.com  
* data limită: 15 octombrie 2023 
           Director de concurs:                                                      Organizator: 

Constantin DEAC-HAJA                                           Ovidiu GALERU 
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