
CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA

Nr. inregistrare Ia achizitor:
t.

Nr. inregistrare la prestator:

tn temeiul: Legii nr. 9812016 privind achiziliile publice; H.G. nr. 39812016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitor la atribuirea contractului de achizilie
publicd,/acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice; Legii nr. 29212011 a
asistenlei sociale; Legii m. 27212004 privind proteclia qi promovarea drepturilor copilului,
ropublioatd, cu modifiodrile qi completdrile ulterioare; H.G. nr. 69112015 pentru aprobarea
Procedurii de monitorizare a modului de cregtere qi ingrijire a copilului cu pdrin{i pleca}i la muncd
in str[in6tate qi a serviciilor de care acestia pot beneficia, precum qi pentru aprobarea
Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcliile generale de asistenld socialS qi proteclia
copilului gi serviciile publice de asistenld sociald qi a modelului standard al documentelor
elaborate de cdtre acestea; O.G. nr. 6812003 privind serviciile sociale, cu modificdrile Ei
completdrile ulterioare; Legii nr. 19712012 privind asigurarea calitdiii in domeniul serviciilor
sociale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare; H.G. nr. 86712015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum $i a regulamentelor-cadru de organizare qi func{ionare
a serviciilor sociale, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare; Ordinului ministrului muncii qi
justiliei sociale nr.2712019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale de zi destinate copiilor; H.G. nr. 42612020 privind aprobarea standardelor de cost pentru
serviciile sociale; Ordinului ministrului muncii, solidarit5lii sociale qi familiei nr. 71l2005 privind
aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de serviciile
publice de asistenld sociald cu furnizorii de servicii sociale, s-a incheiat prezentul contract de
acordare de servicii sociale, intre

1. Pir{ile contractului

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIAIA SIGHI$OARA, cu sediul Sighiqoara, piala Muzeului,
nr. 7, telefon: 02651771280, CIF:39468776, rcprezentatd prin director executiv Bdddu Doina-
Victoria, in calitate de achizitor, pe de o parte
qi

str.
sediul in

telefon/fax
cont (trezorerie,

bancd)

avAnd funclia de
prin

ln
reprezentatf,

calitate de furnizor/prestator, pe de altd, parte,

2. Definifii
2.1. In prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:

a) contract de furnizare de servicii sociale - actul juridic ce reprezintd acordul de voin]d al
celor doud pdrli, incheiat intre Direclia de Asistenld Sociald Sighiqoara, in calitate de autoritate
contractantd, gi un fumizor autorizat de servicii sociale, in calitate de furnizor;

b) achizitor gi prestator - pd4ile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c) pretul contractului - prelul pldtibil prestatorului/fumizorului de servicii sociale de cdtre
achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integral[ $i corespunzdtoare a tuturor
obligaJiilor asumate prin contract;

d) beneficiar/lunI - persoana sau persoanele care au obJinut servicii sociale o lun[
calendaristicd;

cod fiscal



e) serviciile sociale - un ansamblu de mdsuri gi actiuni realizate pentru a rdspunde nevoilor
sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii qi depdqirii unor situa{ii de
dificultate, vulnerabilitate sau dependenii, pentru prezervarea autonomiei gi protecliei persoanei,
pentru prevenirea marginalizdrii gi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale gi in
scopul cre$terii calitdtrii vietrii, definite in condiliile prevdzute de Ordonanla Guvernului nr.
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificirile 9i completdrile ulterioare;

I) forfa majori - un eveniment mai presus de controlul p64i1or, care nu se datoreazd gregelii
sau vinei acestora, caxe nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face
imposibil[ executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rdzboaie, revolutrii, incendii, inundatii sau orice alto catastrofe naturale, restrictii
apArute ga urnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunliativd; nu
este considerat fo{A majorA un eveniment asemenea celor de mai sus care, frrd a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din pdrJi;

g) document al achizi(iei - anunj de participare, documentafia de atribuire, precum Ei orice
document suplimentar emis de autoritatea contractantA sau la care acesta face trimitere pentru a
descrie ori stabili elemente ale achiziliei sau ale procedurii de atribuire;

h) furnizor de servicii sociale - persoane fizice saujuridice, publice ori private;
i) furnizor privat de servicii sociale - asociatiile qi fundafiile, cultele religioase Ei orice alte

forme organizate ale societdlii civile; persoane frzice attorizate in condiliile legii; filialele qi
sucursalele asociaiiilor qi fundaliilor internalionale recunoscute in conformitate cu legislalia in
vigoare; organizaliile internalionale de profil;

j) standard minim de cost - costul minim aferent cheltuielilor necesare furnizdrii serviciilor
sociale, calculate la nivel national pentru un beneficiar/tip de serviciu social, potrivit standardelor
minime de calitate in vigoare;

k) oferti * actul juridic prin care operatorul economic iqi manifestd vointa de a se angaj a din
punct de vedere juridic intr-un contract de achizilie public[. Oferta cuprinde propunerea
financiard, propunerea tehnicS, precum qi alte documente stabilite prin documentalia de atribuire;

l) monitorizarea serviciilor sociale - verificarea indeplinirii standardelor de calitate;
m) zi - zi calendaristicd;
n) an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1, In prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural qi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3,2, Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice, dacd nu se
specifici in mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului
4.1. Obiectul prezentului contract il reprezintd acordarea de servicii sociale - CENTRU DE ZI
PENTRU COPII AFLATI iN SITUATIE DE RJSC DE SEPARARX DE PARINTI PENTTU
un numir de maxim 35 de copii zilnic din municipiului Sighiqoara, cu respectarea standardelor
minime de calitate pentru serviciile sociale acordate in comunitate, organizate ca centre de zi
pentru copii, prevezute de legislalia in vigoare.
4.2.Plcstatorul va asigura serviciilc sociale in cadrul .............. ................... cu
respectarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale acordate in comnnitate,
organizate ca centre de zi pentru copii, aEa cllm sunt ele prevlzute de legislafia in vigoarc, qi va
rdspunde pentr..u calitatea serviciilor prestate in condiJiile legii romAne.
4.3, Condilii de prestare a serviciilor sociale:
a) Serviciile sociale vor fi fumizate in conformitate cu standardele specifice de calitate a$a cum
sunt ele prevdzute de legislaJia in vigoare.



b) Condiliile de prestare a serviciilor sociale trebuie sA respecte cerinrele prevdzute in legisla{ia
specificd, in Caietul de sarcini gi in documentatlia de atribuire.

5. Preful contractului
5.1. Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, este
de prind la concurenla surnei de . . . ... . . . . ... . . . . . ...... . . . . . .lei.
5.2. Prelul unitar al serviciilor este de .......Iei/beneficiarlzi.
5.3. Prelul contractului prevdzut la pct. 5.1 . este ferm pe toatd durata contractului.

6. Modalitl{i de platl
6'1. Achizitorul va efectua plata facturilor primite de la fumizorul/prestatorul de servicii sociale in
termen de maxim 30 de zile de la data inregistrdrii facturii la sediul Direcliei de Asisten{d Sociald
Sighiqoara, pentru luna precedentd.
6'2' (1) Fumizorul/prestatorul va intocmi qi transmite factura fiscald pentru serviciile sociale
prestate in luna anterioard, insolitd de documentele justificative prevdzute in caietul de sarcini din
care rezultd furnizarea./prestarea serviciilor in luna anterioard precum qi modul de utilizare a
sumelor penfu serviciile prestate;

(2) Eventualele clarificiri asupra situaliei prezentate in centralizator vor fi solicitate in maxim
10 zile de la primirea facturii fiscale, astfel incdt sd nu fie depdEifi data p6nd la care achizitorul are
obligalia de a efectua plata.

(3) Factura neinsolitd de documente justificative va fi retumatd furnizorului/prestatorului,
rara a Il plauta.

7. Durata contractului
7,1. Durata prezentului contract este de la data de _, pend la data de 31,12,2022, cu
posibilitatea de prelungire prin act aditional.
7.2. Achizitorul iqi rezervi dreptul de a opta pentru suplimentarea serviciilor contractate,
conform art' 165 alin. (1) din H.G. 39512016, doar in situafia existen{ei resurselor financiare
alocate cu aceastr destinatie, respectiv de a prelungi contractul cu o duratr de maximum 4
luni de la data expiririi duratei ini(iale de indeplinire a acestuia.

8, Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:

- propunerea tehdcd qi financiard;
- caietul de sarcini m. ----;- acte adilionale, dacd exist6.

9, Drepturile Achizitorului/Autoritifii contractante
9.1. De a primi de la Furnizor/prestator rapoarte lunare cu privire la acordarea serviciilor sociale
care fac obiectul prezentului contract;
9.2. De a utiliza date denominalizate in scopul intocmirii de statistici, pentru dezvoltarea
serviciilor sociale;
9.3. De acces, conform legii, la informatii personale cu privire la beneficiarii serviciilor sociale
care fac obiectul prezentului contract;
9.4. De a verifica gradul de indeplinire a standardelor minime obligatorii, conform tipului de
servicii oferit;
9.5. Sd asigure, la cerere, fumizorului/prestatorului indrumare metodologicd cu privire la
domeniul serviciilor sociale;
9.6. De a verifica activitatea desftEuratd de prestator prin intermediul Compartimentului
strategii, Programe, Proiecte in domeniul Asistenfei Sociale, Relafia cu Asociafiile qi
Funda(iile, prin persoana imputemicitd in acest scop;



9,7. De acces in spaliul destinat desftqurarii activitElii furnizorului/prestatorului;
9.8. De a monitoriza acordarea serviciilor sociale in conformitate cu cerinlele prezentului contract.

10. Obliga{iile Achizitorului/Autoriti{ii contractante
10.1. Sd pldteasca prestatorului lunar, conttdvaloarea serviciilor prustdte tn luna tntefioarii, pe
baza facturii emise insolild de documentele justiticative prevdzute tn caietul de sarcini, din care
sd rex,ulte prestarea serviciilor;
10.2. Sd urmdreascd gi sd verifice modul in care sunt respectate standardele de calitate pentru
serviciile acordate pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnici;
10.3. Sd respecte, conform legii, confidentialitatea tuturor datelor qi informaJiilor primite de la
prestator qi sd asigure securizarea acestor date;
10.4. Achizitorul va anunta beneficiarilor orice modific5ri ale misurilor de proteclie socialf,.

I 1. Drepturile Furnizorului/Prestatorului de servicii sociale
11.1. De a primi, din partea achizitorului, contravaloarea serviciilor prestate, calculatd pentru
benefrciarlzilpe tipuri de servicii sociale;
11,2. De a realiza impreund cu achizitorul, evaluarea acliunilor realizate in comun gi, dupd caz, si
propund m6suri pentru eficientizarea colabordrii;
l1'3. De a primi din partea autoritdlii contractante indrumare metodologicd, la solicitare;
11,4, De a parlicipa la qedintele autoritatrii contractante in cadrul cArora se iau decizii cu impact
asupra serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;
11.5. De a realiza acliuni, activitdli, proiecte la care sd participe beneficiarii qi sd ofere serviciile
sociale specializate;
11.6. De a diversifica serviciile specializate in functie de nevoile beneficiarilor;
11.7. De a ttiliza date denominalizate in scopul intocmirii de statistici, pentru dezvoltarea
serviciilor sociale;
11.8. De a aduce imbundtdJiri procedurilor de lucru in vederea atingerii scopului prezentului
contract, cu respectarea legislaliei in vigoare.

12. Obliga{iile Furnizorului/Prestatorului de servicii sociale
12.1. SA acorde serviciile sociale respectdnd standardele de calitate privind serviciile sociale qi in
conformitate cu propunerea tehnicd din caietul de sarcini;
12.2. Sit predea achizitorului in primele 10 zile ale lunii, factura emisd pentru luna precedentd,
insolitd de documentele justificative din care sd rezulte prestarea serviciilor in luna precedentS;
123. Sa respecte, conform legii, confidenlialitatea datelor gi informaliilor in legdturd cu obiectul
prezentului contract;
12.4. SFt anunle achizitorul cu privire la orice modificare intervenit5 in situalia beneficiarilor, pe
parcursul acorddrii serviciilor sociale;
12.5. sr respecte legislafia in domeniul securitrJii qi siniti{ii in muncr, a situa[iilor de
urgentl gi de mediu sI ia toate misurile previzute de domeniul securitilii qi slnIti{ii in
munci Ei a situaJiilor urgentL

13. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obtigatiilor
13,1, In cazul in care, din vina sa exclusivd, fumizorul/prestatorul nu reu$eSte s6-qi execute
obligaJiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul contractului,
ca penalitEtri, o sumd echivalentd cu o cotd procentualA de 0,1 %o, din pretul obligaliilor
neindeplinite sau indeplinite necorespunzltor, pentru fieoare zi de int6,rziere, pdnd la indeplinirea
efectivd. a acestora.
13.2, in can:J in care achizitorul nu onoreazi. pldlile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadelor convenite, atunci acesta are obligatia de a pldti ca penalitAli o sumd echivalentd cu o
cotd de 0,1 % din plata neefectuatd, pentru frecare zi de intarziere, pdnd la achitarea facturii.



13.3. Neexecutarea obligaliilor stabilite in sarcina fiecdreia dintre p[r[ile din prezentul contract
atrage desfiinlarea acestuia de drept, fdrd punerea in int6rziere qi ftrd intervenlia instantei de
judecati.
13.4. Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunla unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de
zile de la aparilia unor circumstanle care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului gi
care conduc la modificare clauzelor contractuale in aga mdsurd incAt indeplinirea oontractului
respectiv ar fi contrard interesului public.
13.5. In cazri prevdzut la subclauza 13.4 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd pAnd la data denun!5rii unilaterale a
contractului .

14. Verificiri
14,1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicd qi din caietul de sarcini.
I4.2. Verilicdrile vor fi efectuate de cdtre Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte in
domeniul Asistenlei Sociale, Relalia cu Asocialiile Ei Fundaliile, al achizitorului, prin persoana
imputernicitA in acest scop.

15. Amendamente
15.1. Pd4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, pentru cauze care nu au putut fi prevdzute la data
incheierii contractului.
15.2. Pa(ile contractante au dreptul, pe perioada de execulie a contractului, de a conveni
modificarea anexelor contractului, printr-un act aditional, in termenii 9i condiliile prevdzute prin
acest contract. Orice astfel de modificare nu poate conduce la cregterea pretului contractului.
15'3' Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele adi{ionale intrd in
vigoare la data semndrii acestora de cdtre ultima parte.

16. Subcontractanfi (daci este cazul)
16.1. Prestatorul are obligalia de a incheia contracte cu subcontractanlii desemnali, in aceleagi
condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
16.2' Prestatorul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractanlii desemnali, contracte care constituie anexe la prezentul contract.
16.3 (l) Prestatorul este pe deplin rdspunzdtor fa!5 de achizitor de modul in care indeplinegte
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rAspunzdtor fald de prestator de modul in care igi
indeplineqte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanJilor, dacd acegtia nu igi
indeplinesc partea lor din contract.
16'4 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prelul contractului qi va fi notificatd
achizitorului.

17, Cesiunea
17'1' Furnizorul/Prestatorul are obligaJia de a nu transfera total sau parfial obligaJiile sale asumate
prin contract, fEr[ sd oblini, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
17'2. Cesiunea nu va exonera furnizorul/prestatorul de nici o responsabilitate privind orice alte
obligatii asumate prin conrracr.



18. Codul de conduitl

18.1. Fumizorul/Prestatorul va acriona intotdeauna loial gi imparfial qi ca un consilier de incredere
pentru Achizitor. Se va abline sd faci afirmalii publice in legSturd cu serwiciile prestate lird sd

aibd acordul prealabil al Achizitorului, precum qi sd participe in orice activitdli care sunt sau ar
putea sA fie in conflict de interese cu obligaliile sale contractuale in raport cu Achizitorul. Nu va
angaja Achizitorul in nici un fel, ftrd a avea acordul prealabil scris al acestuia gi va prezenta
aceastd obligalie in mod clar terlilor, dacd va fi cazul.

19. Conflictul de interese

19.1. Fumizorul/Prestatorul va lua toate m[surile necesare pentru a preveni ori stopa orice situafie
care ar putea compromite executarea obiectiv[ qi imparliald a prezentului Contract. Conflictele de
interese pot apdrea in mod special ca rezultat al intereselor economice, leglturilor de rudenie ori
afinitate, sau oricdror alte legdturi ori interese comune. Orice conflict de interese potenlial sau
efectiv, apdrut dupd semnarea prezentului Contract trebuie notificat in scris Achizitorului f}rd
intdrziere.
19'2. Achizitorul igi rezervd dreptul de a verifica dacd mdsurile luate sunt respectate in mod
corespunzdtor qi poate solicita luarea unor mlsuri suplimentare, dacd va considera necesar.
Prestatorul are obligalia de a se asigura cd personalul sdu nu se afld intr-o situalie care ar putea
genera conflict de interese. Prestatorul va inlocui imediat gi ftrd vreo compensalie din partea
Achizitorului orice membru al personalului s5.u, care se regdseEte intr-o astfel de situafie.

20. For(a majori
20.1, Forla majorA este constatatd de o autoritate competenta.
20.2. Fo\a majord exonereazd pd4ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta aclioneazd.
20.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fo(ei majore, dar frrd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd4ilor p6nd la aparilia acesteia.
20.4. Paftea contractantd care invocf, fo(a majord are obligalia de a notifica celeilalte pnrJi,
imediat qi in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in
vederea limitirii consecinlelor.
20.5. Dacd fo(a majord aclioneazd sau se estimeazd cA va acliona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte p64i incetarea de plin drept a prezentului
contract, fbrd ca vreuna dintre pdrJi sd poatd pretindd celeilalte daune-interese.

20. Rezilierea contractului
20.1. Constituie motiv de reziliere a contractului urmdtoarele:
a) nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pi(i;
b) incdlcarea de cdtre furnizor/prestator a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacd

este invocata de autoritatea contractanta;
c) retragerea sau anularea de cf,tre organele de drept a autorizaliei de funclionare, expirarea

valabilit[]ii acesteia ori limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul a fost acreditat, in
situalia in care aceastd limitare afecteaz1, acordarea serviciilor prevdzute de prezentul contract,
precum qi suspendarea sau retragerea acreditdrii;
d) schimbarea obiectului de activitate al fumizorului/prestatorului, in mdsura in care este afectatd

acordarea serviciilor prevdzute in prezentul contract.
20.2. Autoritatea contractantd igi rezerv[ dreptul de a denun]a unilateral contractul de servicii in
cel mult 30 de zile de la aparilia unor circumstante care nu au putut fi prevdzute la data incheierii
contractului qi care conduc la modificarea prevederilor acestuia in aga mdsurd incdt indeplinirea
contractului respectiv ar fi contrard interesului public.



21. incetarea contractului:
21.1. Constituie motiv de incetare a contractului urmdtoarele:

a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat contractul;
b) acordul pdrfilor privind incetarea contractului;
c) incetarea./modificarea mdsurii de proteclie speciald, pronunfat[ de o autoritate competentA;
d) incetarea activitdlii Furnizorului/prestatorului prin desfiinlare, lichidare, dizolvare;
e) forJa majord, dacd este invocatd;
f) rezilierea contractului conform clauzei 20 din contract:
g) epuizarea fondurilor.

22. Solu{ionarea litigiilor
22.1. Achizitontl gi furnizorul/prestatorul vor depune toate eforturile penfu a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legdturd cu indeplinirea contractului.
22.2. Dacd,, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reugesc sd
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se

solulioneze de cdtre instanlele judecitoreqti din RomAnia.

23. Limba care guverneazl contractul
23.1. Limba care guvemeazA contractul este limba romAnd.

24, ComunicEri
24.1, Orice comunicare fbcutd de pdrli va fi redactatd in scris intr-o formd ce poate fi cititd,
reprodusd qi inregistratd qi va fi depusd la registratura pdrtii care o primeqte sau expediatd prin
scrisoare recomandatd cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigurA
confi rmarea primirii documentului.
24.2. Comunicirile intre Pdrlii se pot face qi prin fax sau e-mail, cu conditia inregistrdrii qi

confirmdrii in scris a primirii comunicdrii (daca trimiterea se efectueazd intr-o zi nelucrdtoare, va
fi consideratd primitb la prima ord a zilei lucrdtoare urmAtoare).
24.3. Comunicdrile se pot face qi telefonic, caz in care se va intocmi o "Fiqd de convorbire
telefonicit' care va fi inregistratd la registratura p6rfii contractante.

Adresele la care se transmit comunicdrile sunt urmdtoarele:
Pentru
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
SIGHISOARA

Pentru Furnizor:

Adresa: Piaja Muzeului, nr. 7, Loc.
Sighigoara, Jud. Mureg, cod po$tal : 545400
Telefon: 02651771280 it'tt. 176 .02651775428
E-mail : das@sighisoara.org.ro
Persoana de contact:

24.4. Orice comunicare intre pdrli trebuie sd conlin[ precizdri cu privire la elementele de
indentificare ale Contractului (titlu qi numdr inregistrare) gi sd fie transmisd la adresa,/adresele
mentionate.
24.5. Pa4ile se declard de acord cd nerespectarea cerinlelor referitoare la modalitatea de
comunicare stabilite in prezentul contract sd fie sancfionate cu inopozabilitatea respectivei
comunicdri.
24.6' in orice situalie in care este necesard emiterea de notific6ri, inqtiinfdri, instrucliuni sau alte
forme de comunicare de cdtre una dintre p[r1i, dacd nu este specificat altfel, aceste comunicdri vor
fi redactate in limba contractului qi nu vor fi relinute sau intdrziate in mod nejustificat.



24.7. Nicio modificare a datelor de contract prevAzute in prezentul contract nu este opozabild
celeilalte parti, decdt in cazul in care a fost notificate in prealabil.

25, Legea aplicabili contractului
25.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

PA4ile au in{eles si incheie astdzi
exemplare, cdte unul pentru fiecare parte.

contract in 2 (douA)

Achizitor, Prestator,


