
 
 

CONTRACT  DE PRESTARI SERVICII 

Nr. …….. din data  …………….. 

 

 

 

1. Partile contractante:  

 

INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA, cu sediul în Bucureşti, sector 5  Sos. 

Viilor, nr. 90, cod fiscal 4316180, cod IBAN: RO04 TREZ 7052 0F33 2100 XXXX, deschis la Trezoreria sector 5,  

tel./fax: 021/335.74.44, reprezentat legal prin  Manager Mahler   Beatrice în calitate de achizitor,  

si  

S.C. ………………… S.R.L., cu sediul în ……………….., Jud. ………………….., Str. …………………, nr. 

…….,   Tel. ……………………., Fax …………………, email : ………………….,  înregistrată la Registrul 

Comerţului sub nr. J………….., cod unic de înregistrare RO………………., având contul curent  IBAN nr. 

……………………. deschis Trezoreria   ………………………,  reprezentata prin ……………………………..  , in 

calitate de prestator,  

 

2. Definitii  

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  

b. achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si 

corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;  

e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la 

prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 

f. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu 

putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea 

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe 

naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este 

considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face 

extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 

j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si 

vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit. 

Clauze obligatorii    

 

4. Obiectul principal al contractului   

4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze servicii ............................................................................... 

 

5. Pretul contractului 

5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor este de 

……………………. lei la care se adauga TVA ……………… lei. 

      - Pretul total al contractului cu TVA este de  ……………………………… conform tabelului: 

 

 

 



 
Nr. 

Crt. 

Denumire produs U.M. Cod CPV Cantitate Valoare 

fara 

TVA 

TVA Valoare 

cu TVA 

1        

  TOTAL GENERAL       

 

6. Durata contractului 

6.1 – Durata prezentului contract incepe de la data semnarii de catre ambele parti si este valabil pana la 

………………….. 

 

7. Documentele contractului  
Documentele contractului sunt: 

 - …………………………… 

 - Specificatiile tehnice ………………………... 

  

8.  Obligatiile principale ale prestatorului 

8.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in  contract, si anume de 

reparare si punere in functiune a sistemului de monitorizare deja existent, conform “Lista de cantitati si caracteristici 

tehnice”.   

8.2- Durata totală de execuţie se prelungeşte automat/prin tacita reconductiune, cu numărul de zile convenite 

nelucrătoare, din cauze independente de voinţa părţilor, cum ar fi: modificarea temei expertizei, interventii ale 

autoritatilor in domeniu, modificari legislative neprevazute, evenimente naturale violente, accidente tehnice, modificari 

ale datelor legate de  amplasament. 

Prestatorul se obligă să respecte la elaborarea lucrărilor contractate prevederile normativelor şi standardelor de 

specialitate în vigoare şi prev ederile Legii nr. 10/1995 privind asigurarea calităţii în construcţii.  
 8.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, 

marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in 

legatura cu produsele achizitionate, si 

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de 

incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

8.4   Prestatorul se obliga ca in factura emisa in baza acestui contract, serviciile sa respecte denumirea din contract. 

8.5  Prestatorul va asigura asistenta preventiva, corectiva cu personal calificat, fara cheltuieli suplimentare din partea 

autoritatii contractante. 

 

9.  Obligatiile principale ale achizitorului 

9.1 - Achizitorul va pune la dispozitia prestatorului,  documentele  si proiectele de arhitectura, rezistenta si instalatii 

necesare expertizei/proiectului  si va asigura accesul la imobilul supus expertizei si la vecinatatile acestuia, deopotriva. 

9.1  -  Achizitorul se obliga sa receptioneze,  serviciile prestate in termenul convenit. 

9.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator, in termenul de 60 zile de la data inregistrarii facturii la 

achizitor, in baza facturii emise de prestator, insotita de documente justificative de prestare a serviciilor. 

 

10.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  

10.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract, 

atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala 

de 0.04 % din pretul total al  contractului, pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor . 

10.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a 

plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0.04 % din plata neefectuata pentru fiecare zi de 

intarziere, dar un mai mult de 30 de zile, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor,. 

10.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da 

dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. 

 



 
Clauze specifice   

 

11. Alte resposabilitati ale prestatorului 

11.1 - Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu clauzele contractuale. 

11.2 – Prestatorul va respecta obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, conform reglementarilor 

in vigoare la nivel national. 

 

12. Prevenirea si gestionarea riscurilor     

12.1. Prestatorul va gestiona următoarele riscuri: risc provenit din calitatea serviciilor/produselor; riscul de a nu presta 

sau furniza serviciile respectiv produsele la timp; riscuri aferente condiţiilor de încetare a contractului; riscuri din 

activitatea financiară. 

12.2. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite 

executarea obiectivă şi imparţială a contractului. Conflictele de interese, astfel cum sunt acestea definite în lege și în 

contract, pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor, legăturilor de rudenie ori afinitate 

sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării contractului de 

servicii trebuie notificat în scris Autoritatii contractante, fără întârziere.  

12.3. Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate solicita 

măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv 

conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce 

atingere obiectivului contractului, prestatorul va înlocui orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv 

conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.  

12.4. Prestatorul se va abţine de la a stabili orice contact care ar putea să-i compromită independenţa ori pe cea a 

personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. Când prestatorul nu-şi menţine 

independenţa, Autoritatea Contractantă, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost 

cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de drept şi cu efect imediat a contractului. 

 

13. Alte responsabilitati ale achizitorului 

11.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care le considera 

necesare indeplinirii contractului. 

 

13. Receptie si verificari  

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 

prevederile din contract. 

13.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract, in baza serviciile prestate. 

 

14. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 

14.1 - (1)  Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea 

ordinului de incepere a contractului.  

           (2) In cazul in care  prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate 

achizitorului partile vor stabili de comun acord. 

14.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti. 

             (2) In cazul in care:  

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza  prestatorului, sau 

ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre 

prestator, 

indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci 

partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.  

14.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu poate respecta termenul de finalizare, acesta are 

obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.  

14.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in 

indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.  

 

 



 
 

15. Ajustarea pretului contractului 

15.1 – Pretul contractului nu se ajusteaza. 

 

16. Amendamente  

16.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale 

acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 

 

17. Perioada de garanţie  

17.1 - Prestatorul are obligaţia de a garanta serviciile prestate.   

 

18. Confidentialitatea si prelucrarea datelor cu caracter personal 

18.1 (1) Partile convin sa pastreze in stricta confidentialitate informatiile contractuale si sunt de acord sa previna orice 

utilizare sau divulgare neautorizata a acestora. Partile inteleg sa utilizeze informatiile contractuale doar in scopul de a-si 

indeplini obligatiile din prezentul contract. (2) Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute in prezentul Contract si 

anexele acestuia privind furnizarea informatiilor si documentelor necesare desfasurarii activitatilor de audit si control de 

catre institutiile/departamentele abilitate, precum si pentru informarea si promovarea in scopuri publicitare a utilizarii 

fondurilor FEDR/IPA/ENI/FSE, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile, partile se angajeaza sa 

depuna toate diligentele pentru pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile 

Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului – din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor 

fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, 

investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si 

de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului si in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679 din 27 

aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind 

libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). (3) 

Partile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor prevazute la alineatul precedent daca: a) 

informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante in acest sens, cu 

respectarea prevederilor legale incidente; b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.  

18.2 (1) Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza in conformitate cu 

prevederile Regulamentului nr.679/2016, precum si cu respectarea legislatiei nationale in materie, in scopul 

implementarii si monitorizarii proiectului, realizarii obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum 

si in scop statistic.  

(2) Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE) 679/2016, vor fi prelucrate in acord cu 

legislatia mentionata pe toata perioada contractuala, inclusiv pe perioada de verificare si de urmarire a obiectivelor 

contractuale, in scopul si temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.  

(3) Partile contractuale vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate, potrivit propriilor atributii si competente 

institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de securitate a datelor cu caracter personal, fie ca este 

vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.  

(4) Partile contractuale vor asigura potrivit propriilor atributii si competente institutionale toate conditiile tehnice si 

organizatorice pentru pastrarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal.  

(5) Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucării datelor cu 

caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se 

impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal 

(ANSPCDCP), conform obligațiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE) 679 / 2016. (6) Părțile contractuale, 

prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu caracter personal din actualul contract și acte adiționale, în 

îndeplinirea scopului principal sau secundar al prezentului contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele 

activităților de prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679 / 2016, precum și a consimțământului persoanelor 

vizate făcând dovada acestora în scris și format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP.  

(7) În cazul proiectelor finanțate din fonduri europene, unde beneficiarul este un parteneriat, fiecare dintre partenerii 

semnatari, fie liderul de parteneriat, fie partenerii semnatari, are obligația obținerii și întocmirii evidențelor 

consimțământului persoanelor care fac parte din grupului țintă al proiectului, pe activitățile pe care le are fiecare în 

responsabilitate, pentru atingerea și implementarea obiectivelor proiectului.  



 
(8) Orice rezultate sau drepturi, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau 

industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul contractului vor fi proprietatea 

Autorităţii Contractante. 

 

19. Modificarea și încetarea contractului 

19.1. Modificarea prezentul contract se poate realiza cu respectarea condițiilor corespunzătoare, prevăzute la art. 221 

din Legea nr. 98/2016. Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în cazul în care prestatorul nu înțelege 

să respecte prevederile legale privind modificarea contractelor. 

19.2. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 

a) prin ajungerea la termenul de finalizare; 

b) prin acordul părţilor; 

c) prin rezilierea contractului de catre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzator a 

obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre cealalta parte, in termen de 15 zile de la primirea notificarii prin 

care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare din obligatiile care ii 

revin, fara interventia instantei si alte formalitati prealabile. Partea care notifica rezilierea contractului ca urmare a 

neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzator a obligatiilor asumate prin prezentul contract are dreptul de a 

pretinde daune interese. Termenul de 15 zile este un termen de gratie in cadrul; caruia partea in culpa poate sa isi 

indeplineasca obligatiile care au condus la transmiterea notificarii de reziliere. Numai daca aceste obligatii nu sunt 

indeplinite in acest termen, cealalta parte poate considera contractul reziliat in conditiile acestui articol. 

19.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia prezentul contract, în oricare din următoarele situaţii: 

a) în cazul în care achizitorul a transmis, prin fax, e – mail sau poştă, cel puţin două notificări cu privire la 

neîndeplinirea de către prestator a obligaţiilor asumate, neconformităţile nefiind remediate în termenul stabilit prin 

notificare;  

b) în situaţia în care prestatorul nu mai are capacitatea de a presta serviciile ce fac obiectul contractului din culpa sa, caz 

în care va suporta diferenţa dintre valoarea serviciilor ce urmau a fi prestate de prestator până la finalizarea contractului 

şi valoarea acestor servicii pe care achizitorul va fi obligat să le achiziţioneze de la alt prestator, precum şi orice alt 

prejudiciu produs achizitorului. 

19.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a solicita denunţarea contractului aflat în derulare prin notificare transmisă 

administratorului judiciar/lichidatorului în situaţia în care prestatorul a intrat în insolvență, în condiţiile stabilite de 

Legea nr. 85/2014, fără ca denunţarea să prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru achizitor, 

cu respectarea prevederilor art. 167 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016. 

 

20. Sănătatea si securitatea muncii 

20.1 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii Personalului propriu . 

Executantul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare şi daca legislatia incidenta in vigoare impune astfel de 

masuri, că personalul medical, facilităţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în 

permanenţă pe Şantier şi în încăperi de cazare ale personalului Executantul sau Achizitorului şi că se iau toate măsurile 

necesare pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi prevenirea epidemiilor. 

20.2 Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să răspundă de respectarea cerinşelor 

de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată pentru o astfel de 

activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul 

execuţiei Lucrărilor, Executantul va asigura toate facilităţile necesare acestei persoane pentru exercitarea 

responsabilităţii şi autorităţii sale. 

20.3  Executantul poartă răspunderea în cazul producerii evenimentelor generate sau produse de echipamentele 

tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care 

desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr. 319/2006 , a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, şi 

a legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă aplicabilă, precum şi orice modificare legislativă apărută pe 

timpul desfăşurării contractului. 

20.4 În cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă privind comunicarea cercetarea şi înregistrarea evenimentelor. 

20.4 Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea evenimentului. Executantul va 

păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la securitatea şi sănătatea şi asistenţa socială acordată lucrătorilor 

precum şi la daunele aduse proprietăţii. 



 
20.5 Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, ale H.G. nr. 

1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 

nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

şantierele temporare sau mobile precum şi a legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă aplicabilă. 

 

21. Forta majora 

21.1  - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata 

perioada in care aceasta actioneaza. 

21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce 

li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, 

producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 

21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea 

dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde 

celeilalte daune-interese. 

 

22. Solutionarea litigiilor 

22.1 - Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice 

neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 

22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in 

mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti 

din Romania.  

 

23. Limba care guverneaza contractul 
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

 

24. Comunicari 

24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 

24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris 

a primirii comunicarii. 

 

25. Legea aplicabila  contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 

Partile au inteles sa incheie prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.     

 

 ACHIZITOR,                                                                                                          PRESTATOR, 


