
SECTIUNEA III
CONTRACT



CONTRACT DE FURNIZARE

nr. P - CA din _
Încheiat În baza Hotărârii de adjudecare nr.

a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr.

In temeiul Normelor Procedurale Interne de Achizitii ale S.C. CONPET S.A. Ploiesti. s-a încheiat
prezentul contract de furnizare. prin aplicarea procedurii de licitatie.

1. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. CONPET S.A., cu sediul in Ploiesti, Str. Anul 1848 nr. 1 - 3. jud. Prahova, telefon

0244/401360. fax 0244/402304. cod de inregistrare fiscala RO 1350020, inregistrata la Registrul
Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub numarul J29/6/1991, cod IBAN R038 RNCB 0205
0448 6570 0001. deschis la Banca. Comerciala Romana Sucursala Ploiesti, reprezentată legal prin dl.
ing. Liviu !Iasi - Director General si d-na ec. Sanda Toader - Director Economic, in calitate de
ACHIZITOR

Si

1.2 , cu sediul in , nr , jud telefon ; fax ,
cod de inregistrare fiscala RO , inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul
............... sub numarul , avand cod IBAN deschis la
..................... , reprezentata legal prin , in calitate de FURNIZOR

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Furnizorul se obligă să livreze, sa instaleze si sa puna in functiune 3 sisteme de

alarmare la efractie cu detectie perimetrala in statiile Baraganu, Calareti si Siliste, in conformitate
cu Anexa nr. 1 (Caietul de sarcini) si Anexa nr. 2 (oferta tehnico-economica) la prezentul contract, in
termenul convenit si În conformitate cu obligaţiile asumate În prezentul contract.

3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Preţul convenit pentru Îndeplinirea În totalitate a obiectului contractului. plătibil furnizorului

de către achizitor. este de Iei fara TVA şi va rămâne ferm, pe toata durata de
derulare a contractului.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intră în vigoare la data semnarii lui de către ambele părţi contractante.
4.2. Furnizorul se obligă să livreze, sa instaleze si sa puna in functiune 3 sisteme de

alarmare la efractie cu detectie perimetrala in statiile Baraganu, Calareti si Siliste, ce fac obiectul
prezentului contract, in 60 zile pentru fiecare locatie. de la data predarii-primirii amplasamentului.

4.3. Termenul de predare primire amplasament este de 5 zile lucratoare de la solicitarea
achizitorului.

4.4. Termenul de finalizare a furnizarii, instalarii si punerii in functiune se considera implinit la
data semnarii. fara obiectiuni, a Proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor si de punere in
functiune. de catre Comisia de receptie.

4.5. Contractul Încetează să producă efecte la data expirării duratei de garanţie acordată
produselor furnizate.

5. DEFINITII
5.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o

autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în calitate de furnizor;
b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul

contract;
c) valoarea contractului - preţul plătibii furnizorului de către achizitor, în baza contractului,

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
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d) produse -sisteme de alarmare la efractie cu detectie perimetrala, cuprinse in anexa la
prezentul contract, pe care furnizorul se obliga sa le livreze achizitorului;

e) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul
de sarcini şi în propunerea tehnică;

f) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci
când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau
prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea
furnizorului.

g) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii

sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. 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;

i) ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184 din
Codul de procedura civila (L134/2010).

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. - Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini

- proiectul tehnic de securitate, cod 416.41.14/01.04.2014 -Baraganu - SC GREY
BUSINESS SRL- anexa nr. 1

proiectul tehnic de securitate, cod 417.42.14/01.04.2014 -Calareti - SC GREY
BUSINESS SRL - Anexa nr. 1.
proiectul tehnic de securitate, cod 420.45.14/01.04.2014 -Siliste - SC GREY BUSINESS
SRL - anexa nr. 1

b) Propunerea tehnico - economica - Anexa nr. 2;
c) Document justificativ pentru constituirea garantiei bancare de buna executie - Anexa nr. 3.
d) Declaratie IMM, daca este cazul- Anexa nr. 4
e) Conventia HSE - Anexa nr.5;
f) Acte aditionale, daca este cazul;

7. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI
7.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor

persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare

a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va

face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii
contractului.

7.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:

a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante
pentru asemenea dezvăluire; sau

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
8.1. Furnizorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile
sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsul achiziţionat;

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
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9. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
9.1. (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre furnizor in scopul

asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului si
este in cuantum de 10% din valoarea totală fără TVA a contractului, respectiv Iei, sau (5%
din valoarea totală fără TVA a contractului, respectiv în cuantum de Iei, în cazul în care
achizitorul are calitatea de IMM, conform L 346/2004).

(2) Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancara de buna
executie emisa in favoarea achizitorului, de catre o banca agreata de ambele parti.

(3) Scrisoarea de garantie se va prezenta de catre furnizor achizitorului, in original, in termen
de 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de cel putin 12 luni de la
data emiterii.

9.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica pretentia
furnizorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

9.3. Garanţia de bună execuţie se va restitui în termen de 14 zile de la data întocmirii si
semnarii fara obiectiuni a procesului verbal de recepţie, punere in functiune a echipamentelor si
asigurarea instruirii personalului utilizator al achizitorului, care fac obiectul contractului, dacă achizitorul
nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei.

9.4. Garantia acordata produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

10. RECEPŢIE, INSPECTII SI TESTE
10.1. Achizitorul prin reprezentantul său are dreptul de a verifica conformitatea

produselor/lucrarilor conform cerintelor solicitate prin caietul de sarcini.
10.2. Inspectiile si testele din cadrul receptiei se vor efectua la destinatia finala a

echipamentelor - statiile Baraganu, Calareti si Siliste.
10.3. Daca vreunul dintre echipamentele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor,

achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, in termen de 3 (trei) zile de la sesizarea
scrisa a achizitorului, fara a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui echipamentele refuzate, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca echipamentele sa corespunda specificatiilor

tehnice;
10.4. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi

limitat sau aminat datorita faptului ca echipamentele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau
fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior Iivrarii acestora la destinatia finala.

10.5. Probele si punerea in functiune se vor face conform documentatiei tehnico-economice
avizate, cu respectarea legislatiei in vigoare. Receptia la terminarea lucrarilor si receptia punerii in
functiune se vor executa in conformitate cu prevederile Legii 10/1995, H.G. 273/1994, H.G. 51/1996.

10.6. La finalizarea Iivrarii, montarii si punerii in functiune a echipamentelor, respectiv
indeplinirea serviciilor de asistenta tehnica si instruire, furnizorul are obligatia de a notifica, in scris,
achizitorului, ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de
receptie.

10.7. Dupa incheierea lucrarilor, la receptie, furnizorul va preda achizitorului urmatoarele
documente (in limba romana):

- cartea tehnica a echipamentelor;
- instructiuni de montaj pentru echipamente;
- instructiuni de exploatare pentru fiecare echipament;
- documentatie de intretinere si reparatie pentru fiecare echipament;
10.8. Produsul trebuie sa fie insotit de urmatoarele documente, conform caietului de sarcini

(anexei nr. 1) a prezentului contract si anume:
- agremente tehnice;
- certificate de calitate/conformitate;
- certificate de garantie.

10.9. Prevederile art. 10.1 - 10.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiei sau
de alte obligaţii prevăzute în contract.
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10.10 (1) Pe baza documentelor de livrare si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se
constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate furnizorului, stabilindu-se si termenele
pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua
solicitare a furnizorului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

(2) Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu caietul de sarcini si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile
facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

11. LIVRAREA PRODUSULUI ŞI DOCUMENTELE CARE IL ÎNSOŢESC
11.1. (1) Furnizorul are obligaţia să livreze, sa instaleze si sa puna in functiune 3 sisteme de

alarmare la efractie cu detectie perimetrala in statiile Baraganu, Calareti si Siliste, respectând termenul
convenit la art. 4.2.

(2) Furnizorul are obligaţia de a asigura livrarea efectivă a echipamentelor, fără a modifica
preţul contractului şi de a executa lucarile aferente furnizării acestora, cum ar fi: transportul, montarea,
punerea in functiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, cursuri sau instruiri dacă este cazul,
precum şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract.

11.2. Furnizorul va transmite Achizitorului factura fiscală şi celelalte documente care însoţesc
produsele, mentionate la art. 10.7, in termen de maximum 5 zile de la receptie, conform prevederilor
art. 10.5.

11.3. Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate, se face după
recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise
de Furnizor pentru livrare.

11.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite
prevederile art. 11.1. - 11.3.

12. MODALITĂŢI DE PLATĂ
12.1. Furnizorul va emite factura conform art. 155 alin 1, din Legea nr. 571/2003 privind Codul

Fiscal, dupa semnarea fara obiectiuni a procesului verbal de punere in functiune. Achizitorul are
obligatia de a efectua plata facturilor cu ordin de plata in lei, dupa semnarea fara obiectiuni a
Procesului Verbal de punere in functiune, de catre comisia de receptie.

12.2. Termenul de plată este: 30 de zile de la înregistrarea facturii la Achizitor.

13. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI
13.1. Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada inscrisa in

prezentul contract.
13.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul nu respectă termenul contractual,

acesta are obligaţia de a notifica aceasta, în timp util, achizitorului; modificarea termenelor contractuale
asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

13.3. Cu excepţia prevederilor art. 20 şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o
prelungire conform art. 13.2, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi furnizorului, potrivit prevederilor art. 14.

14. PENALlTĂŢI, DAUNE-INTERESE
14.1. În cazul in care, furnizorul nu reuseste sa isi indeplineasca, in termenele prevazute la art.

4 al prezentului contract, obligatiile asumate, achizitorul are dreptul de a pretinde, ca penalitati, o suma
in cuantum de 0,5 %/zi din valoarea devizuluillocatie din oferta, incepand cu prima zi de intarziere.

Penalităţile pot depăşi cuantumul sumelor datorate. Neconformitatile se vor consemna printr-o
notificare in care se va specifica perioada de penalizare (calculata de la prima zi de intarziere pana la
semnarea, fara obiectiuni, a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor), preturile din oferta
financiara si va fi semnata de catre serviciul solicitant al achizitorului.

14.2. Penalităţile calculate vor fi notificate furnizorului. Furnizorul are obligatia sa plateasca în
termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea notificării suma calculata drept penalitati. Achizitorul va
emite factura catre prestator dupa incasarea sumei reprezentand penalitati.

14.3. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadelor prevazute la art. 12.2, acesta are obligatia de a plati penalitati in cuantum de 0,5 %/zi din
valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la scadenta.
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14.4. Penalitatile calculate vor fi notificate si facturate catre achizitor. Achizitorul are obligatia de
a achita factura de penalitati in termen de 5 (cinci) zile de la data inregistrarii acesteia.

15. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI
15.1. Furnizorul se obligă să furnizeze echipamentele la standardele şi/sau performanţele

prezentate în propunerea tehnică.
15.2. Furnizorul se obligă să furnizeze echipamentele conform termenului de livrare stabilit la

art. 4.2. al prezentului contract.
15.3. Furnizorul este direct raspunzator pentru nerespectarea conditiilor legale privind

autorizarea tehnologiei folosite, a modului de lucru si a activitatii desfasurate.
15.4. Furnizorul va asigura pentru echipamentul livrat in baza prezentului contract, accesoriile

solicitate in Caietul de sarcini - anexa 2 la contract, cartile tehnice si instructiunile de utilizare in limba
romana.

15.5. La punerea în funcţiune a echipamentului, furnizorul va asigura instruirea personalului de
operare al achizitorului. Cu această ocazie se va încheia un proces verbal de instruire, semnat de către
personalul achizitorului ce a fost implicat.

15.6. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranta tuturor
operatiunilor executate, precum si pentru procedeele utilizate, cu respectarea prevederilor si a
reglementarilor legale in vigoare privind protectia mediului si a muncii.

15.7. Furnizorul are obligatia de a semna Conventia HSE.

16. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI
16.1. Achizitorul se obligă să convoace Comisia de receptie în termenul convenit.
16.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul echipamentelor si al serviciilor în termenul

convenit de la emiterea facturii de către furnizor, pe baza procesului verbal de recepţie semnat fără
obiectiuni si a documentelor de livrare mentionate la art. 11.

, 16.3. Achizitorul are obligatia de a a'sigura semnarea Conventiei HSE.

17. GARANŢIA ACORDATĂ PRODUSELOR
17.1. Furnizorul va acorda pentru produsul livrat si executia lucrarii o garanţie de minimum 24

luni, începând cu data semnării, fara obiectiuni, a procesului verbal de punere in functiune.
17.2. Furnizorul va asigura intervenţia în perioada de garanţie.
17.3. In perioada de garantie a echipamentelor, furnizorul are obligatia de a furniza gratuit

achizitorului, piesele de schimb si subansamblurile care se defecteaza, furnizate sau livrate in baza
contractului

17.4. Furnizorul va asigura, pentru produsele livrate, gratuit service-ul pe perioada de garanţie
a acestora.

17.5. Termenul de intervenţie şi remediere a defectiunilor aparute in perioada de garantie va fi
de maximum 3 zile (constatare şi remedierea defecţiunilor) de la anunţarea în scris a defectiunii. Dacă
furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectiunea în perioada convenită,
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici
un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

18. REZILIEREA CONTRACTULUI. INCETAREA CONTRACTULUI
18.1.(1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă

dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare şi de a pretinde plata de daune-
interese.

(2) Daca in perioada de derularea a contractului:
furnizorul a cesionat obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte obligatiile
asumate fara acceptul achizitorului;
furnizorul depaseste cu 30 de zile termenul prevazut la art. 4.2. din contract.
autorizatiile furnizorului expira sau sunt anulate in perioada de derulare a contractului,

achizitorul va notifica furnizorul pentru remedierea acestor aspecte.
Dacă, în termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către achizitor, furnizorul nu-si

remediaza aceste aspecte, achizitorul poate, printr-o a doua înştiinţare emisă în termen de 21 de zile,
sa considere contractul desfiintat de plin drept si să rezilieze contractul.
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r---------------------------------------------------.---

18.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, printr-o
notificare scrisa adresata furnizorului, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au
putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în
aşa măsură in care îndeplinirea contractului nu ar fi posibila.

18.3. La rezilierea contractului conform art. 18.1.(2) achizitorul are dreptul de a pretinde daune-
interese in cuantum de 20% din valoarea produselor nelivrate/lucrarilor neexecutate la data rezilierii.
Suma neta cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 30 de zile de la data instiintarii de
reziliere a contractului.

18.4. În cazul prevăzut la art.18.2 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.

18.4. Contractul poate sa inceteze prin acordul partilor, ajungerea la termen, declansarea
procedurii de insolventa fata de una dintre partile contractante, falimentul uneia dintre parti.

19. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
19.1. Furnizorul nu poate cesiona total sau parţial prezentul contract.
19.2. (1) Furnizorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea

tehnico-economica sau numai dupa obtinerea acordului scris din partea achizitorului. Schimbarea
subcontractantului nu va schimba preţul contractului.

(2) Furnizorul raspunde in mod direct fata de achizitor pentru orice neconformitate aparuta in
derularea contractului si care se datoreaza unui subcontractant precum si pentru orice pretentie
ridicata de un tert ca urmare a unei actiuni sau inactiuni a unui subcontractant.

19.3. (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la data semnarii prezentului contract toate
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

19.4. Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.

20. FORŢA MAJORĂ
20.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea Iimitării consecinţelor.

20.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. SOLUŢIONAREA L1TIGIILOR
21.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau

rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de catre
reprezentantii lor.

21.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea neintelegerilor pe cale amiabila, partile se vor
adresa instantelor de judecata, competente material de la sediul Achizitorului.

22. Comunicări
22.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să

fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul

primirii.
(3) Pe parcursul derularii prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv

corespondenta intre parti, vor fi elaborate in limba romana.
22.2. Comunicările dintre părţi se fac prin corespondenta postala, prin fax sau e-mail cu

confirmare de comunicare.
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23. CLAUZE FINALE
23.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile

contractante.
23.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,

reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara si ulterioara
incheierii lui.

23.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective
nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Prezentul contract s-a semnat astazi, _
originale, cate unul pentru fiecare parte.
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