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CERONAV               S.C. ___________________ 
Nr.________                        Nr._____/_______________  

 
 

CONTRACT DE FURNIZARE 
 
 

1. Părţile contractante 
Prezentul contract de furnizare de produse s-a încheiat în temeiul dispozițiilor Legii nr.98 privind 

achizițiile publice și ale H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea nr.98/2016 
privind achizițiile publice,  
    între: 
Centrul Român de Pregătire şi  Perfecţionare a Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, 
cu sediul în localitatea Constanţa, str. Pescarilor, nr.69A, Fax (+)40 241/631415, telefon (+)40241-639595, 
e-mail: office@ceronav.ro, cod fiscal 15566688, cont de virament in lei RO47TREZ23F845000200602X 
deschis la Trezoreria mun. Constanta, având ca reprezentant legal pe Director General Dr. ing. Ovidiu 
Sorin Cupşa în calitate de Achizitor, pe de o parte, 
    şi 
……..............................................…………….....................denumirea operatorului economic adresă 
................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare 
.................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) 
............................................................................... reprezentată prin 
.............................................................................................. (denumirea conducătorului), 
funcţia..................................... în calitate de Furnizor, pe de altă parte. 

 
2. Definiţii 
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract - reprezintă prezentul contract de achiziţie publică de produse şi toate anexele sale, respectiv contractul de 
achiziţie publică care are ca obiect achiziţia de produse prin cumpărare şi care include, cu titlu accesoriu, operaţiuni 
de instalare, testare şi punere în funcţiune (daca e cazul);  

b. Achizitor şi Furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil Furnizorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d.  produse - echipamentele şi orice alte bunuri care fac obiectul prezentului contract, pe care Furnizorul se obligă, prin 

contract, să le furnizeze Achizitorului; 
e. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar fi 

transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, testarea, instruirea personalului de întreţinere şi operare, 
asistenţa tehnică pe parcursul perioadei de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin Furnizorului prin 
contract; 

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate; 
g. destinaţie finală - locul unde Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2010 – Camera Internaţională de Comerţ 

(CIC); 
i. 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; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 



   
 
 

 2

Clauze obligatorii 

3. Interpretare 
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifica în mod diferit. 
 
4. Obiectul principal al contractului 
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze şi să asigure service pe perioada 

de garantie, în  perioada convenită, următoarele produse:  
............................. - .... buc x  .................. RON fără TVA DDP Galaţi, Str.Portului nr. 54 A, 
Galaţi, România; 
............................. - .... buc x  .................. RON fără TVA DDP Galaţi, Str.Portului nr. 54 A, 
Galaţi, România; 
............................. - .... buc x  .................. RON fără TVA DDP Galaţi, Str.Portului nr. 54 A, 
Galaţi, România; 
       (denumirea produselor, cantitatea şi preţul unitar) 

denumite în cele ce urmează produsele, cuprinzând componentele principale conform celor precizate în 
propunerea tehnică şi caietul de sarcini, ataşate la prezentul contract în anexa 1, în maximum .... zile de la 
data semnării prezentului contract, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi 
documentele sale prevăzute la art.7. 
Furnizorul garantează că toate produsele sunt noi, în conformitate cu standardele europene în domeniu 
precum şi alte certificări şi standarde de conformitate solicitate în caietul de sarcini, că acestea nu utilizează 
componente ale unor elemente folosite anterior şi înglobează tehnologii actuale în domeniu. 

 
5. Preţul contractului 
5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate, plătibil 

furnizorului de către achizitor, este de ....................... RON fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 
............RON,  adică un total de ......................RON cu TVA inclus DDP Galaţi, Str.Portului nr. 54 A, Galaţi, 
România, plătibil în RON.  

Preţul cuprinde toate cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectului contractului,in conditiile DDP 
Galaţi conform Regulilor INCOTERMS 2010, inclusiv transport până la sediul Subunităţii CERONAV din 
Str.Portului nr. 54 A, Galaţi, România, suport şi asistenţă tehnică gratuită pe perioada de garanţie conform 
prevederi caiet de sarcini, precum şi orice alte taxe/ costuri ocazionale de livrare sau furnizare.  

5.2. Preţul este ferm pe toată perioada de derulare a contractului. Nu se acordă avans. 
5.3. Plata se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea facturii fiscale în original, 

dar conditionat de semnarea fără observaţii a procesului verbal de recepţie a produselor. 
     

6. Durata contractului 
6.1. - Durata prezentului contract este de .... zile începând de la data semnarii contractului, adică de 

la ................... până la ..................... şi va produce efecte pe întreaga perioadă de garanţie de .........luni de la 
data semnării fără observaţii a procesului verbal de recepţie a produselor. 

 
7. Documentele contractului 
7.1. - Documentele care fac parte integrantă din contract sunt: 
a) caietul de sarcini; 
b) anexa nr.1 - cantităţile şi preţurile produselor; 
c) propunerea tehnică şi propunerea financiară acceptate de către autoritatea contractantă; 
d) acte adiţionale, daca exista; 
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7.2 - În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică, se constată că anumite 
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, 
prevalează prevederile caietului de sarcini    

 
8. Obligaţiile principale ale Furnizorului 
8.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în 

propunerea tehnică şi caietul de sarcini precum şi în condiţiile tehnice cuprinse în cartea tehnică a produselor 
în termen de maxim .........zile de la semnarea prezentului contract. 

8.2. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele menţionate la clauzele 4.1 şi 8.1. din prezentul 
contract, împreună cu documentele însoţitoare prevăzute la clauza 14.2 din prezentul contract. 

8.3. Produsele vor fi noi, nefolosite, de ultimă generație, în conformitate cu standardele europene în 
domeniu precum și alte certificări și standarde de conformitate aşa cum au fost acestea solicitate în caietul de 
sarcini pentru fiecare tip de produs în parte, nu vor avea componente ale unor elemente folosite anterior și 
vor îngloba tehnologii actuale în domeniu. 

8.4. - Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricaror: 
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 produsele 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. Obligaţiile principale ale Achizitorului 
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termen de cel mult 3 (trei) zile de la data 

livrării acestora şi la sediul Achizitorului din Str.Portului nr. 54 A, Galaţi, România. 
9.2. Achizitorul se obligă să platească preţul in RON asa cum s-a convenit în prezentul contract la 

clauza 5.1. către Furnizor în termen de 30 de zile calendaristice de la recepţia fără observaţii a produselor, în 
baza procesului verbal de recepţie precum şi emiterea şi comunicarea facturii fiscale în original. Plăţile în 
valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.   

 
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
10.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate în 

termenul maxim prevăzut la art.8.1 din prezentul contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din 
preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.02% din preţul produselor 
comandate de achizitor si nelivrate de furnizor, pentru fiecare zi de intarziere. 

10.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termenul convenit, atunci acesta poate 
plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 0.02% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de 
intarziere. 

10.3 - 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. 

10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată furnizorului, 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 furnizor. În acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la 
data denunţării unilaterale a contractului. 
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Clauze specifice 

 
12. Recepţie, inspecţii şi teste 
12.1. Achizitorul sau reprezentantul său are obligatia de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru 

a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnică şi caietul de sarcini care fac parte 
integrantă din contract. 
 12.2 - (1) Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei produselor se vor face la sediul Achizitorului din 
Str.Portului nr. 54 A, Galaţi, Romania. 
  (2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor 
săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
 12.3 - Recepţia va fi cantitativă şi calitativă, de structură şi de integritate, în conformitate cu 
specificaţiile caietului de sarcini şi cu cartea tehnică a produselor, pe baza documentelor de livrare, a 
certificatelor de garanţie şi a celor de calitate, ocazie cu care se încheia un proces verbal de recepţie între 
furnizor şi achizitor. Procesul verbal de recepţie finală se va semna după recepţia produselor. 
Neconformităţile vor fi consemnate într-o notă de constatare.  

12.4. - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, Achizitorul 
are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului: 

a) de a înlocui produsele refuzate; sau 
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice. 
12.5. - Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă 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. 

12.6. - Prevederile clauzelor 12.1-12.4 nu îl vor absolvi pe Furnizor de obligaţia asumării garanţiilor 
sau altor obligaţii prevăzute în contract. 

 
13. Ambalare şi marcare (nu se aplică licenţelor software livrate electronic) 
13.1. – (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, 

la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la 
precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber în aşa fel încât să ajungă 
în bună stare la destinaţia finală.  

(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în 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. 

13.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict 
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.  

13.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei 
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 

 
14. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
14.1. - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la sediul Subunităţii CERONAV din Str.Portului 

nr. 54 A, Galaţi, România, respectând termenul comercial stabilit la clauzele 4 şi 8 din prezentul contract. 
14.2. - (1) Furnizorul are obligaţia de a asigura complet, pe cheltuială proprie, produsele furnizate 

prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in 
functie de termenul comercial de livrare convenit la clauzele 4.1. si 5.1. din prezentul contract.- DDP Galaţi, 
sediul CERONAV din Str.Portului nr. 54 A, Galaţi, România. În cazul neasigurării produselor de către 
Furnizor, riscul pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare este suportat 
de către Furnizor. La expedierea produselor, Furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât 
Achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea 
produselor, cantitatea, locul de încarcare şi locul de descărcare. 
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  (2) Furnizorul va livra odata cu produsele: 
- factura fiscală; 
- aviz de însoţire a mărfii; 
- certificate de calitate şi declaraţii de conformitate cu date de identificare pentru fiecare produs; 
- certificatul de garanţie; 
- inventarul complet al produsului; 

 
14.3. - Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face 

după recepţie, prin semnarea de către reprezentantul autorizat al Achizitorului pe documentele emise de 
Furnizor pentru livrare precum şi a proceselor verbale de recepţie. 

14.4. - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor de recepţie a produselor (art.9.1 şi de la 12.1 până la 12.5). 
 

15. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
15.1. - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada menţionată la clauza 

6.1. din prezentul contract. 
15.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul nu respectă termenul de livrare, acesta 

are obligaţia de a notifica, în timp util, Achizitorului;  
15.3. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare în 

baza unor motivaţii legate de situaţiile de forţa majorǎ, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 
achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului. 

 
16 – Ajustarea preţului contractului 
16.1. - Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în anexa 

nr. 1 la prezentul contract şi nu se ajustează. 
 
17. Modificarea contractului si cesiunea 
17.1 - Prezentul contract poate fi modificat, cu acordul ambelor părți, doar în condițiile prevăzute la 

art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; 
17.2. (1) Orice modificare a prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în 

cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/ 2016 se realizează prin organizarea unei noi 
proceduri de selecţie de oferte, în conformitate cu dispoziţiile legii mai inainte mentionate. 

  (2) În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa 
unilateral contractul. 

17.3 - In prezentul contract de achizitie public este permisa doar cesiunea creantelor nascute din 
acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si 
asumate initial. 

17.4. - Achizitorul poate urmări orice pretenţie la daune pe care furnizorul ar putea să o aibă 
împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători declarati pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin 
angajamentul ferm. In acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor furnizorului către achizitor, cu titlu 
de garanţie. 
 

18. Încetarea Contractului 
18.1. Prezentul contract înceteaza, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești sau a 

unui tribunal arbitral, în următoarele condiții: 
 - Prin acordul părților; 
 - Odată cu finalizarea furnizarii si a serviciilor accesorii,  
 - Prin reziliere (în cazul în care una din părți nu își îndeplineste obligațiile  asumate prin 
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prezentul contract); 
 - În cazul în care față de una dintre părți s-a declanșat falimentul sau este în incapacitate de    plată; 
 - În cazul în care una din părți cesionează fără acordul celeilalte părți drepturile și obligațiile 
rezultate din prezentul contract ; 
 - Concurența neloială; 

18.2. Partea care invocă încetarea contractului notifică celeilalte părţi cauza de încetare cu 5 zile 
inainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele. 

18.3. - Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract în situația nerespectării 
dispozițiilor prevăzute la punctul 20.2 alin.(1) din prezentul contract 

18.4. Încetarea contractului nu exonerează părțile de îndeplinire a obligațiilor deja executate, ce le 
revin. 

18.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a denunta unilateral contractul  de  achizitie publică în 
perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situatii:     

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situatiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 
privind achizitiile publice;    

 b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligatiilor care rezultă din legislatia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 
Curtii de Justitie a Uniunii Europene.     

 

19. Perioada de garanţie acordată produselor 

19.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, 
de ultima generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De 
asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun 
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau 
materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului. 

19.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea 
tehnică, respectiv............luni. 

(2) Perioada de garanţie se calculează de la data semnării fără obiecţiuni a procesului – verbal final 
de recepţie a produselor care fac obiectul prezentului contract.  

19.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 

19.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a 
înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge 
de la data înlocuirii produsului. 

Pe durata perioadei de garanție, furnizorul va acorda suport și asistență tehnică gratuită și înlocuirea 
echipamentelor defecte. Timpul maxim de răspuns la orice sesizare care necesită intervenția furnizorului, în 
perioada de garanție, va fi de maxim 48 de ore, începând cu ziua următoare notificării scrise. Dacă datorită 
unor defecţiuni se va întrerupe exploatarea produselor, furnizorul se va obliga să extinda perioada de garanţie 
cu durata întreruperii.  

19.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada 
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a 
aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract. 
 

20. Forţa majoră 
20.1. - Forţa majoră este constatata de o autoritate competentă. 
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20.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care această 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 acţioneaza sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

21. Soluţionarea litigiilor 
21.1. - Achizitorul şi Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 

21.2. - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Furnizorul 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. 

 
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. 
24.2. - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin 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 înteles să încheie, în localitatea Constanţa, astăzi, ...............2017, prezentul contract în 

doua exemplare, un exemplar pentru Achizitor şi un exemplar pentru Furnizor. 
         

Achizitor,                                         Furnizor, 
CERONAV                                         ................................ 
 
 
VIZAT 
Şef  Birou  Juridic şi Asistenţă Managerială                                                                                                                           
Cons. jur. Nicolae - Iulian Trandafir 

 


