Contract de servicii
nr.__________data____________

1. Partile contractante
Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, cu sediul în
Bucureşti, Bd. Mărăşti nr. 59, sector 1, telefon 021.318.25.64, fax 021.318.28.88, cod fiscal
4602041, reprezentată prin conf. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu - rector şi ec. Laura Iosub –
director economic, în calitate de achizitor
şi
SC……………..SRL cu sediul in ……, str. ………., nr….., telefon ......, e-mail
……………., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. …………….., cont trezorerie
……………………………………………. deschis la ……………………….……….….,
reprezentata prin ……………….., avand funcţia de …………….., în calitate de prestator, pe
de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, 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 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;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de protectie si paza, pe o perioada de 12 luni,
respectiv 365 de zile şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de protectie si paza la urmatoarele obiective:
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4.2.1. Campusul USAMV Bucuresti - situat în B-dul Mărăşti, nr.59, sector 1, Bucuresti:
dispozitivul de protectie si pază va fi alcătuit din 7 posturi permanente, amplasate după cum
urmează:
1- Punct Control Acces Mărăşti - post permanent;
2- Punct Control Acces Sandu Aldea - post permanent;
3- Punct Control Acces Expoziției - Cămin A9 - post permanent;
4- Punct Control Acces Expoziției - Complex Alimentar - post permanent;
5- Clădire Rectorat - post permanent;
6- Patrulă auto – formată din un agent de pază și șeful de tură care execută serviciul
zilnic 24 de ore timp în care coordonează și controlează activitatea agenţilor de pază
din obiectivul Agronomie - post permanent.
4.2.2. Campusul Facultăţii de Medicină Veterinară din Splaiul Independenţei nr.105, sector 5,
Bucuresti: dispozitivul de protectie si pază va fi alcătuit din 5 posturi permanente amplasate
după cum urmează:
1- Punct Control Acces Splaiul Independenţei - post permanent;
2- Punct Control Acces Dr. Staicovici - post permanent;
3- Clădire Pavilion Clinici - post permanent;
4- Patrulă mobilă pedestră formată din agent de pază și șeful de tură care execută
serviciul zilnic 24 de ore timp în care coordonează și controlează activitatea agenţilor
de pază din obiectivul F.M.V. - post permanent.
4.2.3. Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica numărul, structura și programul posturilor de
pază în raport cu necesitățile sale și cu prevederile analizei de risc la securitatea fizică.
5. Pretul contractului
5.1. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul pentru îndeplinirea contractului de
servicii de protectie si paza.
5.2. - Preţul unitar al serviciilor este cel inclus de prestator în propunerea financiară, anexa la
prezentul contract, astfel: pretul unitar ora/post este in valoare de …………….. lei fara TVA;
5.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil
prestatorului de către achizitor este de ………….. lei fara TVA la care se adauga taxa pe
valoarea adaugata in valoare de …………. lei (TVA 19%), pretul total cu TVA fiind in valoare
de ……………. lei.
Pretul total al contractului este calculat pentru 12 luni, respectiv 365 de zile, astfel: 12 de posturi
permanente conform art. 4.2. din prezentul contract x 24 ore/zi x 365 zile x ……….. lei fara
TVA= …….. lei, rezultand valoarea totala de …………… lei cu TVA.
5.4. Achizitoul isi rezerva dreptul de a opta pentru prelungirea contractului conform art. 221 din
Legea nr. 98/2016, cu condiţia existentei resurselor financiare alocate prestarii acestor servicii.
6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 12 luni, incepand cu data semnarii lui de catre ambele
parti.
6.2 – Contractul poate inceta oricand pe durata prevazuta la pct. 6.1 la solicitarea achizitorului cu
conditia notificarii prestatorului cu 15 zile inainte de incetare, fara alte obligatii din partea
achizitorului in raport cu prestatorul, decat acea obligatie de plata a serviciilor prestate pana la
data incetarii.
7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului începe la data semnarii lui de catre ambele parti.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
a) propunerea tehnică
b) propunerea financiară
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c) caietul de sarcini
d) garanţia de bună execuţie
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate. Totodata este
răspunzator atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
9.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică, anexă la contract.
9.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) 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 serviciile achiziţionate, şi
ii)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.
9.4. Prestatorul se obliga sa pună la dispoziţia achizitorului pe toată durata derulării contractului
numărul de agenţi stabiliţi prin planurile de pază.
9.5. - Prestaţia de pază se va executa în incinta obiectivelor de pază, serviciul se va efectua
permanent, 24 ore/zi, 7zile/săptămână, conform planului de pază al obiectivului. Postul mobil va
asigura paza prin patrulare în incinta obiectivului.
9.6. - Prestatorul se obligă să asigure un post permanent in fiecare dispecerat din fiecare Campus.
Agentul din dispecerat va fi dotat cu staţie de emisie-recepţie, telefon şi va fi echipat
corespunzător cerinţelor postului şi unei eventuale intervenţii rapide.
9.7. - Prestatorul se obligă să asigure echipamentul de serviciu şi dotarea agenţilor de pază,
astfel:
- echipament de lucru – uniforma conform normelor legale, având însemnele distinctive firmei
de pază,
- ecuson şi legitimaţie de serviciu pentru identificare,
- echipament de intervenţie minimal de dotare al fiecărui agent de pază, compus din baston de
cauciuc, spray iritant lacrimogen,
- staţie emisie-recepţie, telefon,
- lanternă,
- echipament tehnic special, etc.
9.8. - Prestatorul se obliga sa se asigure ca agenţii de pază îndeplineasc cerinţele conform Legii
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, actualizata.
9.9. - Prestatorul se obliga sa ia toate măsurile legale pentru prevenirea, depistarea, împiedicarea
şi limitarea pagubelor produse achizitorului ca urmare a unor fapte care constituie infracţiuni
şi/sau contravenţii.
9.10. - Prestatorul se obliga sa conduca la sediul organului de poliţie a persoanelor care au comis
infracţiuni şi/sau contravenţii, surprinse în flagrant.
9.11. - Prestatorul se obliga sa ia masuri în scopul evitării comerţului ambulant, cerşetoriei,
furturilor, vandalismului, consumului de băuturi alcoolice în locuri neautorizate, respectiv spaţii
de învăţământ, spaţii de cazare etc.
9.12. - Prestatorul se obliga sa coopereze cu organele de poliţie, pentru păstrarea ordinii,
reperarea şi reţinerea delicvenţilor. Prestaţia de control acces va trebui să asigure permanent
accesul persoanelor şi autoturismelor în incinta obiectivelor, numai pe bază de legitimaţie şi
permis de acces.
9.13. - Prestatorul se obliga sa asigure executarea integrală a serviciului de pază în condiţiile
stabilite în contract.
9.14. - Prestatorul se obliga sa asigure garantarea calităţii serviciului de pază asumându-şi
răspunderea în cazurile de nerespectare a prevederilor planurilor de pază şi caietului de sarcini.
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9.15. - Pentru eficienţa serviciilor de pază, prestatorul se obliga sa intocmeasca un raport bilunar
care să cuprindă:
- cazurile de depistare a sustragerilor, devastărilor, răufăcătorilor, etc;
- cazuri de sustrageri, devastări, etc. cu autori nedepistaţi;
- măsurile şi tratarea acestora;
- măsuri de îmbunătăţire a activităţii pentru eficientizare.
Raportul de activitate va fi prezentat de către prestator reprezentantului achizitorului din obiectiv
acesta stând la baza aprecierii calităţii prestaţiei, respectiv, îndeplinirea de către prestator a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
9.16. - Prestatorul se obliga sa asigure instruirea agenţilor de pază la specificul misiunilor ce le
au de îndeplinit.
9.17 - Prestatorul se obliga sa garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate
de activitatea achizitorului.
9.18. - Prestatorul se obliga sa anunţe în mod operativ, verbal şi apoi în scris, achizitorul asupra
oricărui eveniment petrecut în obiectiv, conform prevederilor din planurile de pază.
9.19. - Prestatorul se obliga sa execute controale de zi şi de noapte asupra modului în care
personalul din dispozitiv execută misiunile încredinţate şi să ia măsuri de remediere a
neajunsurilor constatate pe care le va aviza, totodată în scris achizitorului.
9.20. - Prestatorul se obliga sa asigure echipele de intervenţie şi dotările tehnice necesare
conform prevederilor Planului de pază.
9.21. - Prestatorul se obliga sa despăgubească achizitorul dacă se constată un prejudiciu cauzat
din vina exclusivă a prestatorului, ca urmare a executării defectuoase a serviciului de pază.
9.22. - Salariaţii prestatorului trebuie să aibă avizul medical pentru activitatea pe care o prestează
conform prezentului contract.
9.23. - Prestatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru interzicerea introducerii şi
consumului de băuturi alcoolice de către personalul care deserveşte prestatorul.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
efectiv prestate.
10.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate.
10.3 - Achitarea contravalorii serviciilor se va face în termen de 30 de zile de la data primirii
facturii de către achizitor de la prestator, prin ordin de plata numai in cont deschis la Trezorerie,
pe baza procesului verbal de recepţie, a foilor de prezenţă întocmite de prestator şi vizate de
achizitor, precum şi a facturilor emise.
10.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei
prevăzute art.10.3, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul
onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
10.5 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe
care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii
contractului.
10.6. Achizitorul se obligă să anunţe în timp util prestatorul de servicii asupra acţiunilor sau
activităţilor achizitorului care implică măsuri suplimentare de pază faţă de cele contractual
asumate de prestator prin prezentul contract.
10.7. Achizitorul se obligă să desemneze persoanele cu drept de control asupra modului de
îndeplinire a serviciului de către agenţii de pază, conform prevederilor planurilor de pază. Aceste
persoane vor fi comunicate prestatorului, in scris, in termen de maxim 10 zile de la începerea
derulării contractului, şi vor putea executa controale în prezenţa şefului de obiectiv sau
inopinante prin sondaj in lipsa acestuia.
10.8. Achizitorul se obligă să respecte cadrul legal şi termenii solicitaţi referitori la condiţiile
concrete de desfăşurare a activităţii agenţilor de pază.
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11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul are dreptul de a deduce din preţul serviciilor
nelivrate, o penalitate de 0,02% pentru fiecare zi de întărziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, o penalitate de 0.02%
pentru fiecare zi de întărziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, cu
respectarea prevederilor art.39 si art.40 din H.G.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare
a Legii nr. 98/2016.
12.2. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 10% din pretul fara TVA al
acestuia, respectiv ..................... lei. Prestatorul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil
distinct la dispozitia achizitorului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta
urmeaza sa alimenteze acest cont de disponobil prin retineri succesive din sumele datorate si
cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.
Achizitorul va instiinta prestatorul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.
12.3. Garantia de buna executie se va restitui astfel: in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de
catre contractant a obligatiilor asumate prin contract, după data finalizării contractului, daca nu a
ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
12.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
13. Alte responsabilităţi ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
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metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata
contractului.
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului
14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe
care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii
contractului.
15. Recepţie şi verificări
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru acest scop.
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1 - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnarii contractului de
catre ambele parti.
16.2 - Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi,
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorul. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act
adiţional.
17. Incetarea contractului:
17.1. - Prezentul contract încetează de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantei
judecatoresti, in urmatoarele conditii:
- prin executare;
- prin acordul de voinţă al părţilor;
- prin denunţare unilaterală, la solicitarea achizitorului, oricand pe durata prevazuta la pct. 6.1 cu
conditia notificarii prestatorului cu 15 zile inainte de incetare, fara alte obligatii din partea
achizitorului in raport cu prestatorul, decat acea obligatie de plata a serviciilor prestate pana la
data incetarii.
- prin denuntarea unilaterala, in una din urmatoarele situatii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situaţiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea
98/2016;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o
încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost
constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
- la expirarea termenului prevazut in contract;
- prin imposibilitate fortuită de executare, caz in care se vor aplica masurile legale speciale
prevazute in lege;
- in cazul in care prestatorul este declarat in incapacitate de plati sau impotriva sa a fost declarata
procedura de insolventa;
- in cazul in care una din parti cesioneaza obligatiile sale prevazute de prezentul contract;
- din orice alte cauze prevăzute de lege.
17.2 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.
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18. Ajustarea preţului contractului
18.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
în propunerea financiară, anexă la contract.
18.2 – Pretul contractului se poate ajusta in conditiile in care se modifica durata contractului.
Preturile unitare din oferta financiara raman preturi ferme pe toata durata contrcatului
18.3 - Pretul se va ajusta numai in cazul in care au loc modificari legislative astfel cum prevede
art. 221din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
19. Subcontractanţi
19.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
19.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi
notificată achizitorului.
20. Forţa majoră
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 - 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.
20.4 - 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.
20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate 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.
21.2 - Dacă, după 15 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 judecătoreşti de la sediul achizitorului.
22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
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23. Comunicări
23.1 - (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.
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării
în scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi _________________prezentul contract în trei exemplare, doua
exemplare pentru achizitor si unul pentru prestator.
U.S.A.M.V. DIN BUCURESTI
RECTOR
Prof. univ. dr. Sorin Mihai CȊMPEANU
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