Contract de prestări servicii
Achizitor nr. ...… data ………………… 2017
Prestator nr. …… data…………………. 2017

Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a
Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice și a Procesului verbal de evaluare a ofertelor, înregistrat sub
nr. .../248/.....2017, s-a încheiat prezentul contract de prestări de servicii.
ÎNTRE
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), cu sediul în localitatea
București, strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod poștal 050741, adresa de corespondență: Bd. Regina
Elisabeta, nr. 3, București, sector 3, cod poștal 030015, telefon: 0372.573.000, fax: 0372.271.435,
C.I.F. nr. 36461480, cont bancar: RO50TREZ23A610100562502X, deschis la Trezoreria Sector 5,
București - reprezentată legal prin Cornel - Virgiliu CĂLINESCU, director general în calitate de
ACHIZITOR
Și
S.C .............. S.R.L., cu sediul social în ......, sector ..., str. ...., nr... bl. ... sc..., apt. ...,
Tel/Fax:.........., şi punct de lucru în Str. .........., nr ...., Sector ...., ......, e-mail .............. ,
număr de înmatriculare în Registrul Comerţului ............., C.I.F. ........., având contul nr.
............... deschis la Trezoreria Sector ....., şi cont IBAN .......... deschis la Banca ...........,
reprezentată prin .........., director general, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.
CAPITOLUL I. CONTRACT ŞI INTERPRETARE
Art. 1. DEFINIŢII
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a)
contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între
părţi, una în calitate de „achizitor” şi cealaltă în calitate de „prestator” şi toate Anexele sale;
b)
achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract
denumite în mod colectiv “Părţi”;
c)
prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului pentru
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
d)
ofertă - documentația care cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară;
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e)
propunerea tehnică - document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din caietul de sarcini,
stabilite de autoritatea contractantă;
f)
propunerea financiară - document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin
documentația de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale;
g)
caiet de sarcini - document, reprezentând anexă a prezentului contract de servicii, întocmit
de către achizitor, care include definirea condițiilor, specificațiilor tehnice și, totodată, indicațiile
privind regulile de bază care trebuie respectate în elaborarea propunerii tehnice de către prestator;
h)
forța majoră și cazul fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, dacă legea nu prevede altfel sau
părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă
majoră sau de caz fortuit. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil
şi inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel
care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. Dacă, potrivit legii, debitorul
este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat şi în
caz de forţă majoră. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații
sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligațiilor uneia din parți;
i)
ordin de plată – orice instrucțiuni de plată emisă de către una din părțile contractului, pe baza
unui formular tipizat pretipărit sau a standardului prestabilit, prin care se solicită executarea unei
operațiuni de plată;
j) servicii – activități a căror prestare fac obiectul contractului;
k) data primirii facturii - data înregistrării facturii fiscale la Registratura Agenției Naționale de
Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, precum şi a procesului verbal de recepţie.
l) neregularitate semnificativă - o încălcare a unui contract sau a unei prevederi legale rezultând
dintr-o acţiune sau o omisiune a Părţilor, reprezentanţilor sau angajaţilor acestora sau terţilor, care
este aptă a constitui contravenţie sau infracţiune şi a cauzat sau ar putea cauza o pierdere bugetului
de stat;
m) Zi - zi calendaristică;
n) An - 365 de zile.
Art. 2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
2.1 Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini privind aspectele tehnice;
b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din
perioada de evaluare;
Art. 3. INTERPRETARE
3.1 Toate documentele contractului, precum și întreaga corespondență purtată în legătură cu
Contractul între Achizitor si Prestator sunt redactate în limba română, iar Contractul este
redactat și interpretat în limba română.
3.2 Dacă un document al contractului sau corespondență în legătură cu Contractul sunt redactate în
altă limbă decât limba română, traducerea acestora în limba română are prioritate în orice
problemă legată de interpretare. Partea care emite astfel de documente sau corespondență,
suportă riscul și costurile traducerii acestora în limba română.
3.3 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular includ
forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
Str . Apolodor nr . 17, sector 5, 050741 Bucur eşti, România
Tel. +4 0372.573.000 Fax . +4 0372.271.435
anabi.just.r o w w w .just.r o

Pagina 2 din 8

3.4 Contractul constituie întreaga și singura înțelegere între Părţi cu privire la obiectul Contractului
şi exclude orice alte comunicări, negocieri sau înţelegeri scrise sau verbale între Părţi realizate
înaintea încheierii Contractului.
3.5 Niciun amendament sau altă derogare de la Contract nu are efect decât dacă este consemnat în
scris, datat, se referă expres la Contract şi este semnat de reprezentanţii legali ai Părţilor.
3.6 Dacă oricare dintre clauzele Contractului este nulă, anulată, interzisă de lege, inaplicabilă, aceste
împrejurări nu afectează validitatea şi efectele oricărei alte clauze din Contract.
3.7 Inacţiunea, întârzierea, toleranţa manifestate de una dintre Părţi în punerea în aplicare a
clauzelor contractului sau acordarea de amânări sau înlesniri către cealaltă parte, nu afectează
sau restrâng drepturile acelei părţi rezultate din contract, renunţarea la un drept neputând fi
prezumată în nicio situaţie.
3.8 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
CAPITOLUL II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 4. SERVICII PRESTATE
4.1 Prestatorul se obligă să presteze “servicii organizare evenimente” potrivit angajamentelor
asumate de prestator în oferta tehnică și financiară și conform cerinţelor din caietul de sarcini
pentru derularea în Iasi, în perioada 26 mai – 30 iunie 2017 si 3 iulie 2017, seminar organizat
în cadrul proiectului “Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților
judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor”, finanțat din fonduri externe
nerambursabile, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român pentru reducerea
disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse.
4.2 Servicii organizare evenimente conține conform caietului de sarcini următoarele:
a) - închiriere sală de conferință într-o locaţie centrală din Iasi, care să ofere standarde
ridicate de calitate şi care să dispună de o capacitate de cel puțin 33 de persoane pentru
cele 5 zile de seminar 26-30 iunie 2017 si respectiv 1 zi pentru 8 pers in data de 3 iulie 2017;
b) - închiriere echipament tehnic pentru cele 5 zile de seminar 26 – 30 iunie 2017, respectiv 1
zi in data de 3 iulie 2017;
c) - interpretariat simultan;
d) - catering pentru mese de prânz (tip bufet suedez), precum şi cine;
e) – asigurarea pauzelor de cafea;
f) - cazarea participanţilor;
g) - asigurarea a 66 bucati materiale de vizibilitate pentru seminarul organizat în cadrul
proiectului, respectiv materiale de birou care să permită o bună funcţionare a proiectului
astfel cum sunt detaliate în caietul de sarcini.
Art. 5. PREŢUL CONTRACTULUI
5.1 Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor
este de ..... lei fără TVA, respectiv ....... lei cu TVA, conform propunerii financiare a
presatorului care face parte integrantă din prezentul contract.
5.2 Preţul contractului este ferm şi neajustabil, exprimat în lei, pe întreaga perioadă de derulare a
prezentului contract.
5.3 Contravaloarea serviciilor efectiv prestate se va plăti pe baza facturii fiscale emise de prestator
şi a procesului verbal de recepţie servicii, cu ordin de plată în contul de trezorerie al operatorului
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economic, conform Legii nr. 72/2013 pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de
plată a unor sume de bani rezultând din clauzele contractuale stabilite de părți.
5.4 Datorită specificului activității derulate de către participanții la eveniment, aceștia ar putea
infirma participarea lor cu puțin timp înainte de începerea seminarului, impunându-se astfel
anularea serviciilor necesare comandate pentru aceștia (cazare, mese, etc.). În acest caz,
Prestatorul va anula serviciile necesare comandate pentru aceștia (cazare, masă, etc.) fără a
percepe penalități în acest sens.
5.5 Tarifele percepute pentru fiecare tip de serviciu în parte sunt ferme şi fixe în lei, pe toată durata
derulării contractului.
CAPITOLUL III. DURATA CONTRACTULUI
Art. 6 DURATA
6.1 Durata prezentului contract este de la data semnării lui si până la data îndeplinirii tuturor
obligațiilor contractuale reciproce.
CAPITOLUL IV EFECTELE CONTRACTULUI
Art. 7 EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1. Executarea contractului începe la data semnării acestuia de către ambele părți.
7.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile solicitate potrivit cerințelor stabilite de autoritatea
contractantă prin caietul de sarcini și potrivit angajamentelor asumate de prestator prin oferta
tehnică și financiară.
7.3 Prestatorul de servicii va fi responsabil de realizarea la timp a contractului în condițiile unor
standarde de calitate ridicate pentru serviciile prestate.
7.4 Prestatorul va informa de urgenţă achizitorul despre orice eveniment sau circumstanţe ce pot
împiedica îndeplinirea la timp şi cu eficienţă a obiectului contractului.
7.5 Prestatorul va stabili o persoană de contact pentru eveniment și va informa achizitorul în acest
sens.
7.6 Achizitorul va stabili o persoană de contact pentru eveniment și va informa achizitorul în acest
sens.
7.7 Prestatorul se obligă să despăgubească 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, produsele furnizate sau serviciile prestate şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Contractului.
Art. 8. ALTE OBLIGAŢII ALE PRESTATORULUI
8.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în conformitate cu specificațiile tehnice, cu
diligenţa care se poate aștepta din partea unui prestator competent sau în acord cu cele mai
bune practici specifice domeniului.
8.2 Prestatorul se obligă să respecte legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate
în vigoare la data executării contractului.
8.3 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor.
8.4 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu cerinţele din
caietul de sarcini. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
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8.5 Prestatorul va obţine în nume propriu toate eventualele autorizaţii, permise, licenţe, aprobări,
sau alte asemenea, emise de autorităţi locale sau centrale, necesare pentru îndeplinirea
obligaţiilor contractuale.
8.6 Prestatorul își va asuma pe deplin responsabilitatea pentru îndeplinirea activităților descrise în
caietul de sarcini, în clarificări și în oferta tehnică în termenul și la standardele profesionale
solicitate, în caz contrar Achizitorul - ANABI rezervându-și dreptul de a rezilia contractul pe care
îl va încheia cu acesta sau de a aplica penalități echivalente cu prejudiciul produs prin
neîndeplinirea obligațiilor asumate, în conformitate cu prevederile contractuale.
Art. 9. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI
9.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze cantitativ și calitativ serviciile prestate.
9.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către Prestator, după acceptarea și recepția
serviciilor, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii dacă această dată este
ulterioară recepţiei, în caz contrar termenul curgând de la data recepţiei serviciilor.
9.3 Achizitorul se obligă să asigure accesul Prestatorului la toate documentele ce fac obiectul
contractului.
Art. 10. ALTE OBLIGAŢII ALE ACHIZITORULUI
10.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care
le consideră necesare îndeplinirii contractului.
10.2 Achizitorul se va asigura de acurateţea tuturor informaţiilor şi datelor transmise Prestatorului.
CAPITOLUL V ÎNCETAREA CONTRACTULUI, SANCŢIUNI
Art. 11. REZILIEREA
11.1 Neîndeplinirea obligaţiilor asumate înăuntrul termenului contractual pentru executarea
obligaţiilor produce efectul punerii de drept în întârziere a debitorului.
11.2 În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi, cealaltă parte are
dreptul de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde daune interese. Rezilierea
contractului are loc printr-o notificare scrisă adresată debitorului aflat de drept în întârziere
conform alineatului precedent.
Art. 12. DOBÂNZI ȘI PENALITĂŢI
12.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalități, o sumă echivalentă cu
o cotă procentuală din preţul contractului de 0,01% pe zi de întârziere din preţul contractului
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.2 În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termenul prevăzut la art. 9 în mod
culpabil, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, cu titlul de dobânda penalizatoare, o
suma calculată potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. 21 din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, de la data la care obligaţiile trebuiau a fi
îndeplinite până la îndeplinirea efectivă a acestora.

Art. 13. FORŢA MAJORĂ
13.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
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13.2 Forţa majoră exonerează Părțile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe
toată perioada în care aceasta acţionează.
13.3 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.
Art. 14. SUSPENDAREA
14.1 Atunci când procedura de încheiere sau cea de executare a Contractului este viciată de
neregularităţi semnificative, Achizitorul suspendă executarea Contractului. Scopul suspendării
Contractului va fi acela de a verifica dacă presupusele neregularităţi s-au produs în realitate.
Dacă acestea nu sunt confirmate, executarea Contractului va fi reluată cât mai curând posibil.
14.2 Executarea contractului este suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
Art. 15. DENUNŢAREA UNILATERALĂ
15.1 Denunţarea unilaterală a contractului de către una dintre părți, o face pe aceasta răspunzătoare
pentru eventualele daune-interese produse celeilalte părți. Pentru situația denunțării de către
prestator daunele interese cuvenite beneficiarului includ obligatoriu, fără a fi limitate le
aceasta, orice eventuală diferență între prețul din prezentul contract si prețul din contractul
încheiat de beneficiar din cauza denunțării, cu un alt prestator, calculată pentru toată perioada
contractului.
15.2 Denunțarea unilaterală este permisă prin excepție pentru ambele părți situaţiei în care forţa
majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 20 zile, când fiecare
parte contractantă va avea dreptul să notifice celeilalte părţi denunţarea unilaterală a
prezentului contract, cu un termen de preaviz de 10 zile fără ca vreuna din părţi să poată
pretindă celeilalte daune-interese.
15.3 Achizitorul poate denunța unilateral contractul în cazul în care această măsură este justificată
în condițiile legii de interesul public, în special, dar fără a se limita la situația în care se constată
că prestatorul se afla la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire sau contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit
prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din legislația europeană
relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).
15.4 În cazul denunțării unilaterale sau rezilierii contractului, prevederile acestuia se aplică pentru
toate cazurile de daună survenite înainte de denunțare sau reziliere, până la lichidarea
definitivă a acestora.
CAPITOLUL VI MODIFICAREA CONTRACTULUI
Art.16. AMENDAMENTE
16.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, în condițiile legii.

CAPITOLUL VIII. VERIFICĂRI, RECEPŢIE, FACTURARE ȘI PLATĂ
Art. 17. VERIFICĂRI
17.1 Pe parcursul executării contractului, Achizitorul are dreptul de a verifica modul de îndeplinire a
obligaţiilor de către Prestator pentru a stabili conformitatea cu prevederile Contractului.
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17.2 Rezultatele acestor verificări vor fi aduse la cunoştinţa Prestatorului care are obligaţia de a
depune toate diligenţele pentru remedierea eventualelor deficienţe.
17.3 Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Prestatorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru acest scop.
Art. 18. RECEPŢIA
18.1 La sfârșitul evenimentului, achizitorul va întocmi un proces-verbal de recepție pentru
constatarea prestării serviciilor. Conținutul procesului-verbal de recepție va fi transmis
prestatorului de către achizitor, ulterior semnării contractului.
18.2 Recepția se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la finalizarea prestării serviciilor
prevăzute la art. 4 din prezentul contract şi se va concretiza printr-un proces verbal de recepție
semnat atât de Prestator, cât și de persoana responsabilă de la nivelul Achizitorului.
18.3 Toate documentele centralizatoare aferente evenimentelor derulate vor fi transmise către
achizitor, împreună cu documentele justificative, în termen de 4 zile lucrătoare de la data
finalizării lor.
18.4 Orice tip de neconcordanță între listele de prezență la eveniment și facturile pentru serviciile
prestate poate atrage declararea cheltuielilor ca fiind neeligibile, ceea ce implică neplata
serviciilor de către prestator.
18.5 Toate documentele vor fi predate în original achizitorului.
Art. 19. FACTURAREA ȘI PLATA
19.1 Factura și plata contractului vor fi realizate în lei.
19.2 Factura va conține numărul contractului Achizitorului, precum și nivelul de clasificare al
serviciilor de cazare oferite.
19.3 Având în vedere că, în conformitate cu caietul de sarcini, fiecare tip de serviciu este identificat
distinct ca și cheltuieli în bugetul alocat organizării evenimentului, prestatorul se obligă ca
factura emisă să conțină defalcat prețul pentru fiecare tip de serviciu achiziționat. ( urmand a
detalia serviciile)
19.4 Dacă factura sau documentele care însoţesc factura nu sunt întocmite corespunzător şi sunt
necesare clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea prestatorului, termenul
de 30 de zile pentru plata facturii va curge de la momentul îndeplinirii condiţiilor de formă şi
de fond ale facturii.
19.5 Plata se va efectua, numai după semnarea proceselor-verbale de recepție și reprezintă valoarea
maximă pe care achizitorul le poate deconta pe baza documentelor justificative avansate
(facturi și orice alt document justificativ relevant).
19.6 Plata facturii va fi efectuată fără a depăşi termenul de 30 de zile calendaristice de la data
înregistrării acesteia la sediul achizitorului, confirmată prin aprobarea/semnarea procesului
verbal de recepție a serviciilor prestate, integral prin Ordin de plată, în contul deschis la
trezorerie al prestatorului de servicii.
CAPITOLUL IX CESIUNEA
Art. 20. CESIUNEA
20.1 Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligaţiile născute
rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.
20.2 Cesiunea creanţelor urmează a se face cu respectarea prevederilor art. 61 din OUG nr. 146/2002
privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.
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CAPITOLUL X PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI CONFIDENŢIALITATE
Art. 21. CONFIDENŢIALITATEA CONTRACTULUI
21.1 Pe toată durata contractului, Prestatorul nu va divulga sau folosi pentru alte scopuri, cu excepţia
executării contractului, nicio informaţie furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al
acestuia.
21.2 Fac excepţie de la caracterul confidenţial al contractului:
a) Informaţiile ce intră sub incidenţa Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, precum şi cele furnizate către o autoritate publică sau instanţă judiciară,
la cererea acestora;
b) informaţiile care sunt publice sau devin publice ulterior din motive care nu ţin de acţiunea
sau omisiunea părţilor;
c) informaţiile care se aflau în posesia Prestatorului anterior datei de intrare în vigoare a
prezentului contract.
CAPITOLUL XI DISPOZIȚII FINALE
Art. 22. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
22.1 Achizitorul şi Prestatorul depun eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
22.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze, de către instanţele judecătorești din România.
Art. 23 LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
23.1 Limba care guvernează contractual este limba română
Art. 24. COMUNICĂRI, CORESPONDENŢĂ
24.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris, la sediul Achizitorului/Prestatorului aşa cum este prevăzut în prezentul
Contract.
24.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
24.3 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
Art. 25. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
25.1 Contractul va fi interpretat şi aplicat conform legilor din România
Părțile au înțeles să încheie azi .................. prezentul contract în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,
Agenția Națională de Administrare a
Bunurilor Indisponibilizate (ANABI)
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