MODELE
CLAUZE CONTRACTUALE
ACORD CADRU
pentru furnizare produse farmaceutice (medicamente)
la unităţile din cadrul D.G.A.S.P.C. Alba
n r.

/

în temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a
Hotărârii nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice,
încheiat între:
1. Părfile acordului cadru
Direcţia Generală de Asistentă Socială si Protecţia Copilului Alba, cu sediul în Alba Iulia, bdul 1 Decembrie 1918, nr. 68, telefon 0258/818266, 0358/401538 şi fax 0258/817037, cod
fiscal 9266163, cont R071TREZ00224680220XXXXX, deschis la Trezoreria Alba Iulia,
reprezentată prin Prof. Valerian Sorin Chirilă, având funcţia de Director General şi Ec. Mircea
Cristea, având funcţia de Director executiv, în calitate de promitent achizitor, pe de o parte
Şi

___________________ , cu sediul în ____________________, telefon/fax ________,
număr de inmatriculare _______________, cod de înregistrare fiscală ______________,
cont trezorerie_______________________deschis la Trezoreria________ , reprezentat prin
_____________ , având funcţia d e __________, în calitate de promitent furnizor, pe de altă
parte, a intevenit prezentul acord-cadru, în condiţiile în care părţile promitente rămân
neschimbate pe toata durata de desfăşurare.
2. Obligaţiile promitentului - furnizor
2.1 - Promitentul - furnizor se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu
promitentul-achizitor, să furnizeze produsele - medicamente - (COD CPV 33600000-6,
33690000-3, 3369600-3) - în termen de maxim 2 zile de la solicitarea scrisă a achizitorului
pentru comenzile care nu sunt urgente şi 4 ore pentru urgenţe în condiţiile specificate în
Caietul de Sarcini şi convenite în prezentul acord-cadru.
Denumirea comercială internaţională (DCI), denumirea comercială, unitatea de
măsură şi cantităţile previzionate sunt prezentate în anexa la prezentul acord cadru.
2.2 - Promitentul-fumizor se obliga ca produsele furnizate sa respecte cel puţin calitatea
prevăzută in propunerea tehnică. Caracteristicile tehnice ale produselor sunt prezentate în
anexa la prezentul acord-cadru.
2.3 - Promitentul-fumizor se obliga sa nu transfere total sau partial obligaţiile asumate prin
prezentul acord-cadru.
2.4 - Furnizorul are obligaţia de a ridica reţetele compensate/gratuite de la sediul
achizitorului, urmând a livra medicamentele prescrise în termen cât mai scurt, rămânând în
stricta lui responsabilitate decontul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Decontul se
va face în conformitate cu Contractul de furnizare medicamente cu şi fără contribuţie
personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări de sănătate încheiat cu
Casa de Asigurări de Sănătate şi cu prevederile legale referitoare la dreptul la sănătate al

persoanelor cu handicap. Achizitorul va suporta doar diferenţa necompensată a contravalorii
medicamentelor în conformitate cu Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale ale
medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care
beneficiază asiguraţii pe bază de prescripţie medicală şi normele metodologice de aplicare a
Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate aprobat prin Hotărâre a Guvernului, listă valabilă la data
solicitării medicamentelor şi raportată la categoria handicap.
3. Obligaţiile promitentului - achizitor
3.1 - Promitentul-achizitor se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite
promitentului-fumizor, să achiziţioneze produselele - medicamente - (COD CPV 336000006, 33690000-3, 3369600-3) - în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru.
3.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă
procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze produse care fac obiectul
prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul furnizor declară că nu mai are
capacitatea de a le furniza.
3.3 - Promitentul-achizitor nu este obligat să contracteze şi să comande cantitatea maximă.
3.4 - Promitentul-achizitorul are dreptul de a opta pentru suplimentarea cantităţilor de
produse, condiţionat de existenţa resurselor financiare alocate cu această destinaţie.
4 Preţul unitar produselor
4.1 Preţul unitar al produselor este prezentat în anexa la prezentul acord cadru. Preţul unitar
este exprimat în lei, fără TVA
4.2 Preţul unitar este cel prevăzut în propunerea financiară şi pe baza acestuia se va determina
preţul fiecărui contract atribuit ulterior.
5. Ajustarea preţului
Actualizarea preţului contractului se poate face doar în situaţiile prevăzute la art. 28 din H.G.
395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 98/2016 privind achiziţiile
publice.
Preţul contractului se poate actualiza, în mod excepţional, doar după următoarea formulă:
Pa=Pi * I, unde:
Pa~ preţul actualizat;
Pi=preţul iniţiat
I ^indicele inflaţiei comunicat de I.N.S. raportat la data depunerii ofertei.
6. Cantitatea previzionată
6.1 Cantitatea previzionată de produse ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este
prezentată în anexa la prezentul acord cadru.
7. Durata acordului- cadru
7.1 - Durata prezentului acord-cadru este de 5 luni, începând de la data de 05.12.2016.
7.2 . Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de 03.05.2017.
8. Comunicări
8.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru,
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.

8.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
9. Alte clauze
9.1- în cazul în care furnizorului căruia achizitorul îi transmite o solicitare pentru încheierea
unui contract subsecvent, nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări din propria culpa,
achizitorul are dreptul de a iniţia o noua procedura de atribuire pentru achiziţionarea întregii
cantităţi necesare.
9.2. în situaţia în care furnizorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în termen de 2 zile
de la solicitarea scrisă a achizitorului, acesta are dreptul de a solicita penalităţi în cuantum de
0,1% din valoarea cantităţii nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor.
9.3. Furnizorul în culpa va suferi consecinţele prevăzute în acordul-cadru dar şi cele prevăzute
de legislaţia în vigoare referitoare la plata daunelor interese, pentru neîndeplinirea obligaţiilor
în sarcina sa.
Părţile au înţeles să încheie a z i________ prezentul acord-cadru, în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

Promitent achizitor

Promitent furnizor

CONTRACT SUBSECVENT NR.___
de furnizare medicamente la unităţile din cadrul DGASPC Alba
nr.

/

în temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a
Hotărârii nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între:
1. Părţi contractante
Direcţia Generală de Asistentă Socială si Protecţia Copilului Alba, cu sediul în Alba Iulia, bdul 1 Decembrie 1918, nr. 68, telefon 0258/818266, 0358/401538 şi fax 0258/817037, cod
fiscal 9266163, cont R071TREZ00224680220XXXXX, deschis la Trezoreria Alba Iulia,
reprezentată prin Prof. Valerian Sorin Chirilă, având funcţia de Director General şi Ec. Mircea
Cristea, având funcţia de Director executiv, în calitate de promitent achizitor, pe de o parte
Şi

___________________ , cu sediul în
număr de inmatriculare ____________
cont trezorerie____________________
_____________ , având funcţia d e___

__________________ , telefon/fax ________,
cod de înregistrare fiscală _____________ ,
deschis la Trezoreria________, reprezentat prin
___ , în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii
In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
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 si serviciilor
poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.
destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera
Internaţională de Comerţ (CIC).
forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, 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: războaie, 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;
zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Obiectul contractului
Furnizorul se obligă să livreze achizitorului - medicamente în conformitate cu
cerinţele din caietul de sarcini şi doar la cererea unităţilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Alba.
Adresele subunităţilor din cadrul D.G.A.S.P.C. la care se livrează produsele sunt prezentate
în anexa care face parte integrantă din prezentul contract
Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul
convenit în prezentul contract.
4. Preţul contractului
Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi a serviciilor accesorii prestate,
este de _______ lei, la care se adaugă TVA, cu respectarea preţurilor din lista anexată
prezentului contract. Preţul este ferm şi obligatoriu pe toată durata de derulare a contractului.
Preţul include şi transportul medicamentelor la sediile subunităţilor din cadrul D.G.A.S.P.C.
Alba.
Preţul contractului se poate actualiza, în mod execpţional, doar după următoarea
formulă:
Pa=Pi * I, unde:
Pa= preţul actualizat;
Pi=preţul iniţiat
I =indicele inflaţiei comunicat de I.N.S. raportat la data depunerii ofertei.
Actualizarea preţului contractului se poate face doar în situaţiile prevăzute la art. 28 din H.G.
395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 98/2016 privind achiziţiile
publice.

5. Modalităţi de plată
Plata se va face în lei, prin virament cu Ordin de plată, în termen de 45 de zile de la
recepţionarea medicamentelor.
6. Durata contractului
Durata prezentului contract este de la _________până la data d e ________ .
7. Obligaţiile principale ale furnizorului
Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele cerute, la
sediile unităţilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Alba, conform cerinţelor din caietului de sarcini şi a
anexei la prezentul contract.
Furnizorul are obligaţia de a ridica reţetele compensate/gratuite de la sediul
achizitorului, urmând a livra medicamentele prescrise în termen cât mai scurt. Livrarea se va
face în termen de maxim 2 zile de la data solicitării pentru comenzile ca nu impun o onorare
urgentă şi în termen de 4 ore pentru medicamentele a căror necesitate este urgentă.
Furnizorul are obligaţia de a ridica reţetele compensate/gratuite de la sediul
achizitorului, urmând a livra medicamentele prescrise în termen cât mai scurt, rămânând în
stricta lui responsabilitate decontul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Decontul se
va face în conformitate cu Contractul de furnizare medicamente cu şi fără contribuţie
personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări de sănătate încheiat cu
Casa de Asigurări de Sănătate şi cu prevederile legale referitoare la dreptul la sănătate al
A "

persoanelor cu handicap. Achizitorul va suporta doar diferenţa necompensată a contravalorii
medicamentelor în conformitate cu Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale ale
medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care
beneficiază asiguraţii pe bază de prescripţie medicală şi normele metodologice de aplicare a
Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate aprobat prin Hotărâre a Guvernului, listă valabilă la data
solicitării medicamentelor şi raportată la categoria handicap.
Furnizorul va avea întotdeauna pe stoc o cantitate de medicamente, din cele solicitate
în anexa contractului, astfel încât comenzile să fie onorate în termen, integral, fără lipsa unor
produse.
De asemenea, furnizorul va avea disponibil un plafon de medicamente
compensate/gratuite, astfel încât să poată elibera reţetele compensate sau gratuite.
Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi
acţiuni în justiţie în legătură cu produsele achiziţionate, şi 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.
Furnizorul se obliga să trimită beneficiarului documentele care însoţesc produsele:
factură fiscală, avizul de expediere, certificat de calitate, după caz.
Furnizorul se obligă să înlocuiască produsele respinse de către beneficiar fără a
modifica preţul, şi fără costuri suplimentare pentru achizitor.
Furnizorul se obligă să notifice în timp util beneficiarului dacă nu respectă termenul de
livrare.
Furnizorul se obligă să furnizeze integral comenzile lansate de achizitor, fără lipsa
unor produse;
Furnizorul se obligă să realizeze livrarea mărfii de luni până vineri în intervalul orar:
7—- 1502.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
Achizitorul se obligă să transmită reţetele compensate/necompensate/gratuite către
furnizor.
Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în condiţiile
stipulate la punctul 5 din prezentul contract, prin virament în contul furnizorului, cu ordin de
plată.
Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei
convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor şi de a beneficia de
reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat după
ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt
timp posibil.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească
obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o sumă în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor.
în cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, 0,1%
pentru fiecare zi întârziere, pentru plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.

Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de
a pretinde plata de daune-interese.
Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
10. Recepţie, inspecţii şi teste
Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificaţiile din anexa la contract.
Verificările din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la
destinaţia finală a produselor, la sediile unităţilor de ocrotire.
Dacă vreunul din produsele verificate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are
dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de a
înlocui produsele refuzate, sau de a face toate modificările necesare pentru ca produsele sa
corespundă specificaţiilor lor tehnice.
Dreptul achizitorului de a verifica şi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat
sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
11. Ambalare şi marcare
Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără
limitare, la manipularea din timpul transportului în aşa fel încât să ajungă în bună stare la
destinaţia finală.
în cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în
considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa
facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
Toate medicamentele vor fi ambalate conform legislaţiei în vigoare, fiecare cutie va
conţine prospect şi va avea tipărit termenul de valabilitate. Nu se acceptă livrări de produse
care au mai mult de 60% din termenul de valabilitate depăşit.
12. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor
respectând termenul convenit în prezentul contract.
La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atat
achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numărul
contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele: factură
fiscală, avizul de expediere, certificat de calitate;
Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se
face după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat
al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite
prevederile clauzelor recepţia produselor.
Medicamentele se vor livra cu mijloace de transport autorizate conform legislaţiei în
vigoare.

13. Asigurări
Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în
funcţie de termenul comercial de livrare convenit în prezentul contract.
14. Amendamente
în condiţiile în care până la încetarea contractului nu se realizează valoarea totală
prevăzută în contract, furnizorul nu poate să oblige achizitorul să achiziţioneze produsele
până la valoarea care a stat la baza încheierii contractului.
Achizitorul are dreptul de a opta pentru suplimentarea cantităţilor de produse,
condiţionat de existenţa resurselor financiare alocate cu această destinaţie.
15. întârzieri în îndeplinirea contractului
Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în termen de 2 zile de la
data lansării comenzii de către achizitor.
Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare,
acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de
furnizare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice intârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi furnizorului.
16. Cesiunea
într-un contract de achiziie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din
acel contract, obligaţiile născute rămînînd în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost
stipulate şi asumate iniţial.
18. Forţa majoră
Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
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.
Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.

19. încetarea contractului
Prezentul contract încetează în una din următoarele situaţii:
a) împlinirea duratei contractuale;
b) înainte de termen prin acordul părţilor;
c) prin denunţarea unilaterală a contractului de către achizitor, 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 încât îndeplinirea contractului
respectiv ar fi contrară interesului public;

d) se iniţiază procedura de dizolvare, lichidare sau faliment a furnizorului;
e) prin reziliere de plin drept a contractului fără a mai fi necesară intervenţia
instanţelor judecătoreşti sau punerea în întârziere a părţii în culpă (pact comisoriu de grad IV),
în situaţia în care oricare din părţile contractante nu îşi îndeplineşte obligaţiile sau le
îndeplineşte în mod necorespunzător ori cu întârziere. Contractul va fi reziliat în termen de 60
zile de la transmiterea notificării de reziliere a contractului de către partea care nu este în
culpă, cu posibilitatea de a pretinde daune interese (perioadă în care operatorul economic în
culpă se obligă să furnizeze medicamente şi să onoreze contractul, indiferent de surse).
20. Soluţionarea litigiilor
Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract,
inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi
soluţionate pe cale amiabilă.
Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, părţile nu vor ajunge la o
înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instanţei judecătoreşti
competente din raza teritorială a achizitorului.
21. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.
22. Comunicări
Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris.
Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în
momentul primirii.
Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
23. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie a z i__________ prezentul contract în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor

Furnizor

