
ACHIZITOR 

MUNICIPIUL BACAU 

Contract de servicii 

PRESTATOR 

PLURI CONSUL TANTS ROMANIA SRL 

nr. 122952 / 206 data 11.03.2022 

1. În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestari 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 R4278337, cont trezorerie RO09 TREZ24A51010320 
0130X în calitate de achizitor, pe de o parte 
si 

SC PLURI CONSULTANTS ROMANIA SRL, reprezentata prin: DIRECTOR GENERAL, OCTAVIAN CONSTANTIN 
POPESCU, adresa sediu: str. Nicolae Titulescu, nr. 3, bi. 26M, ap. 5, loc. Ploiesti, telefon 021/2328688, e-mail: 
office@pluri.ro, număr de înmatriculare J29/43/18.01 .2000, CUI RO12594977, cont Trezorerie: 
RO34TREZ5215069XXX009293 la Trezoreria Ploiesti, în calitate de prestator, pe de altă parte. 

2. Definiţii

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. proces verbal de receptie al serviciilor ( aviz favorabil) - documentul in care se constata îndeplinirea obligatiilor
prestatorului fata de achizitor privind fiecare din fazele de proiectare.
f. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de sarcini daca nu se
specifica in mod diferit.
g. 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;
h. zi- zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

,� 3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice 
versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obligă să presteze: Servicii de recrutare resurse umane - personal de conducere ( 7 membri ai

Consiliului de Administratie) la Societatea Thermoenergy Group SA Bacau , CPV 79600000-0 - Servicii recrutare,

in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. 
4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, respectiv 14.280,00 
lei, inclusiv TVA. 

5. Preţul contractului

5.1 - Preţul contractului, respectiv preţul total al serviciilor prestate este de 12.000,00 lei fara TVA, la care se adaugă 
2.280,00 lei TVA, conform detalierii din tabelul urmator : 



    

       
  

  

   

             

  

           
                    

                
            

  

                

  

             

   
    

   

  

    

               
       

                 
               

     

             
                 

              
         

              
               

  

                 
          

                
               

         
                 

    

             

    

                   
               

                     
               

                  
         



    

                 
               

       

         

      
          

            
          

             
             

                
       

                    
                

               

                  

          
             

                 
       

                
                    

               
             

  

 

             

    
                

          
             

                 
               

               
                 

       
                 

            
                 

    
         
                 

      



    

                
   

                 
          

          

                   
                   

                 
                

            

 
    

                 
     

                    
                

          
    
          
              

              
              

              
                
    

                    
         

   
              

              

 

                
                
         
          

 

    

         

              
                 

 
       

       

                
   

        
                     

 

           
                



    

                     
                   

                
        

                 
               

                  
  

                 
                 
       

                  
 

           
           

                  
               

                    
               

       
                  

        

 

                
        

  

         
               

    

                    
      

                  
               

                    
                   

 

  
                  

                
                    
                

 

  
             

                  
     

               
                  

    
        





 
      

   

   

          
          

              
           

        
           

           

            
 

          
                 

              
           

       

       

          
              

             
           

          

      





 
      

     

   

          
          

              
           

        
           
         

             
 

           
              

              
           

          

       

             
                

             
           

          

       

   






