
Nr. ..................................................... 
 

CONTRACT DE FURNIZARE  
 

încheiat pe data de ________________ 
 
 
 
1. În temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract 
de furnizare de produse, între 
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAŢILOR, cu sediul în 
Bucureşti, str. Izvor, nr.2-4, sector 5, tel: 021/414.16.17, fax: 021/414.19.55, cu cod 
fiscal nr. 4265795 şi având contul de decontare nr. ............................. deschis la 
Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată de domnul Cristian Adrian Panciu, 
având funcţia de Secretar General, şi doamna Adriana Roxana Tudorancea, având 
funcţia de Şef Departament Economic, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte 
 

şi 
 

SC .....................,  cu  sediul  în ....................., tel: ................., fax: ......................, 
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J...../....../........, cu cod fiscal nr.......... şi 
având contul de virament nr. .................... , deschis la Trezoreria ................., 
reprezentată de .................,  având funcţia de  ......................, 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 şi toate anexele sale. 
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, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexele 
la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze 
achizitorului. 
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea 
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa 
tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului 
prin contract. 
f. 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 şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului. 
g. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele. 



h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform INCOTERMS 2000 – 
Camera Internaţională de Comerţ (CIC). 
i. 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. 
j. 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. 
 
4. Obiectul principal al contractului   

4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze în condiţia franco depozit achizitor, 
respectiv să vândă, să livreze, să monteze şi să instaleze: ,, UPS  de putere mare’’- 3 
bucati,  , produse definite conform propunerii tehnice, anexă la prezentul contract,  
până la  data de 19.12.2014. 
 
4.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul 
convenit în prezentul contract conform propunerii financiare.  
 
5. Preţul contractului 
5.1. Preţul unitar, fara TVA, al ,, UPS  de putere mare’’ platibil in lei furnizorului de 
catre achizitor, in conformitate cu propunerea financiara, anexa la contract , este de 
........... lei, fara TVA, la care se adauga TVA . 
 
Valoarea totală a contractului este de ........... lei, din care TVA ........... lei. 
 
5.2. Preţul contractului este ferm pe toată durata derulării acestuia şi include toate 
taxele plătite şi plătibile, inclusiv TVA. 
 
6. Durata contractului 
6.1. Durata contractului este: 31.12.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Documentele contractului 
7.1.  Documentele contractului sunt: 

a. caietul de sarcini – Anexa 1; 
b. propunerea tehnică – Anexa 2; 
c. propunerea financiară – Anexa 3; 
d. garanţia de bună execuţie a contractului – Anexa  4. 

 
8.  Obligaţiile principale ale furnizorului 
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi performanţele 
prezentate în propunerea tehnică.  
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să instaleze produsele in termenul precizat la 
punctul 4.1. 
8.3. Furnizorul se obligă sa asigure montajul si verificarea functionarii sistemului UPS  
in maximum 3 zile de la livrare . 
8.4. Furnizorul 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 
legatură 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 termenul convenit, la sediul său 
din str. Izvor nr. 2-4, sector 5, Bucureşti. 
9.2. . Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor, prin ordin de 
plată, în baza facturii emise, în contul de trezorerie al furnizorului , în termen de 30 
zile de la data primirii ultimului document pe baza căruia se va face plata. 
Documentele necesare pentru efectuarea plăţii sunt: 
 - factură fiscală în original; 
 - procesul verbal de recepţie cantitativă; 
 - procesul verbal de recepţie calitativă şi punere în funcţiune; 

- certificatele de calitate şi garanţie. 
 
10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1. În cazul în care, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, 
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, un 
procent de 0,1% aplicat la valoarea produselor nelivrate în termen, pentru fiecare zi de 
întârziere, şi care se vor reţine din factură fără o notificare prealabilă. 
10.2. În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile prevăzute la art. 9, atunci 
acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, un procent de 0,1% din plata 
neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere. 
10.3. 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. 
10.4. 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. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai 



plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 
 
11. Garanţia de bună execuţie a contractului 
11.1. Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului de 
achiziţie publică prin depunere la casieria Camerei Deputaţilor (in baza unei solicitari 
scrise) sau printr-un instrument de garantare emis în condiţile legii de o societate 
bancară sau de o societate de asigurări, în cuantum de ………. lei, (un procent de 5% 
din valoarea totala a contractului, fara TVA), cu termen de valabilitate 14.01.2015. 
11.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată 
obligaţiile care nu au fost respectate.    
11.3. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile 
de la îndeplinirea obligaţiilor asumate de furnizor. 
11.4. Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 
 
12. Receptie, inspectii si teste 
12.1. Achizitorul are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificatiile din propunerea tehnică, anexă la contract. 
12.2. Recepţia cantitativă şi calitativă va consta în: 
(a). Recepţia cantitativă  se va efectua la data livrarii si va consta în: 
- verificarea cantitativă a produselor conform contractului; 
- verificarea existenţei certificatului de origine si de calitate a produselor, a 

declaratiei de conformitate şi a certificatului de garanţie; 
- încheierea procesului verbal de recepţie cantitativă, semnat de părţi. 
(b). Recepţia calitativă     se va efectua in maximum 3 zile de la livrare, dar nu mai 
tarziu de data de 19.12.2014 si va consta în : 
- verificarea condiţiilor tehnice specificate de fabricant  
- montajul si punerea in functiune a produsului de către furnizor la sediul 

achizitorului;  
- testarea şi verificarea condiţiilor tehnice specificate de fabricant ; 
- încheierea procesului verbal de recepţie calitativă a produselor livrate , semnat de 

părţi.   
(c). Recepţia cantitativă şi calitativă se va efectua de către o Comisie de recepţie 
constituită din specialişti din partea achizitorului şi în prezenţa personalului de 
specialitate pus la dispoziţie de furnizor, fără ca aceasta să antreneze cheltuieli 
suplimentare pentru achizitor şi va fi atestata printr-un proces verbal întocmit şi 
semnat de părţi. 
12.3. Orice defecţiune care va apărea, la instalarea şi punerea în funcţiune a 
produselor de către furnizor la sediul achizitorului din Bucureşti, va fi remediată de 
către furnizor în cadrul condiţiilor de garanţie. 
12.4. Nu se admit neconcordanţe între marfa livrată, specificaţiile tehnice din caietul 
de sarcini şi ale contractului de achiziţie. Existenţa unor asemenea neconcordanţe 
atrage după sine rezilierea contractului şi pierderea garanţiei de bună execuţie de către 
furnizor. 
12.5. - Furnizorul va asigura montajul si verificarea functionarii sistemului UPS la 
beneficiar,  in maximum 3 zile de la livrare , dar nu mai tarziu de data de 19.12.2014. 



12.6. Achizitorul are obligatia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea 
reprezentanţilor şi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor si inspecţiilor. 
12.7. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei se vor face la destinaţia finală a 
produselor. Furnizorul livrează produsele care fac obiectul prezentului contract în 
condiţia de livrare franco depozit achizitor. 
12.8.  Dacă produsele inspectate sau testate, nu corespund specificaţiilor, achizitorul 
are dreptul să respingă produsele, iar furnizorul are obligaţia, fară a modifica preţul 
contractului:        
        a) de a înlocui prodususele refuzate, sau 
        b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă 
specificaţiilor tehnice din contract.   
12.9. Constatarea de deficienţe de funcţionare atrage după sine înlocuirea produsului 
de către furnizor în termen de 48 ore de la constatare, iar în cazul în care furnizorul se 
dovedeşte incapabil să îndeplinească această obligaţie se va proceda, de asemenea, la 
rezilierea contractului cu pierderea garanţiei bancare de bună execuţie a contractului 
12.10.  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. 
12.11. Prevederile clauzelor 12.1-12.7. nu il vor absolvi pe furnizor de obligaţia 
asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute in contract. 
12.12. Furnizorul va răspunde de respectarea Normelor tehnice de securitate şi 
protecţie a muncii şi de stingere a incendiilor, potrivit legislaţiei în vigoare, pentru 
personalul pe care îl deleagă să realizeze testele tehnice la sediul achizitorului. 
 
13. Ambalare si marcare 
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) In 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. 
13.2. - Ambalarea, marcarea si documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor va 
respecta strict condiţiile producătorului privind transportul şi livrarea. 
13.3. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele 
necesare protecţiei coletelor (paleti 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 destinaţia finală indicată de 
achizitor respectând termenul maxim de livrare. Termenul de livrare, din momentul 
semnării contractului de către părţi va fi maxim data de 19.12.2014, cu respectarea 
prevederilor art.12. 
14.2.  Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele: 

• factura original; 
• certificat de calitate şi garanţie; 
• certificat de origine; 



• declaraţie de conformitate; 
  

14.3. (1) Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial 
sau total se face dupa instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre 
reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 

(2) Livrarea, instalarea şi punerea în funcţiune a produselor se fac de către 
specialiştii furnizorului, la sediul Camerei Deputaţilor, în prezenţa personalului din 
cadrul Direcţiei Informatica si Telecomunicatii . 
14.4. Livrarea produselor se considera încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor privind recepţia produselor.  
15. Perioada de garanţie acordată produselor 
15.1.  (1) Furnizorul se obligă să asigure garanţia de bună funcţionare a produselor 
livrate timp de  minimum  2 ani( inclusiv acumulatorul sau acumulatorii ) de la 
data  semnarii procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa , în mod gratuit, la 
sediul achizitorului.  

(2) Perioada de garanţie a produselor începe de la data semnării procesului - 
verbal de recepţie calitativă şi de punere în funcţiune. 

(3) Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la 
care achizitorul a sesizat defecţiunea produsului şi până la data repunerii acestuia în 
stare de funcţionare. Prelungirea termenului de garanţie se va înscrie în certificatul de 
garanţie de către unităţile service specificate de ofertant.  

(4) Pentru vicii ascunse, furnizorul răspunde pe întreaga durata medie de 
utilizare a produselor. 
15.2. În perioada de garanţie (după data livrării) termenul de răspuns la sesizarea unei 
avarii, defecţiuni este de maxim 48 ore, iar remedierea se va executa în maxim 72 de 
ore de la încheierea procesului verbal de constatare. Pe perioada de garanţie 
intervenţiile furnizorului nu vor angrena costuri din partea beneficiarului. Reparaţia se 
va efectua la sediul beneficiarului iar dacă nu se poate repara se vor trimite prin grija 
beneficiarului la sediul furnizorului, ocazie cu care se va încheia un proces - verbal. 
Produsele defecte care nu vor putea fi reparate în termenul de 72 h vor fi înlocuite 
până la finalizarea reparaţiei, prin grija şi pe cheltuiala furnizorului, cu produse având 
caracteristici comparabile cu cele ale produselor defecte. În perioada garanţiei toate 
piesele de schimb şi intervenţiile autorizate se fac în mod gratuit. 
15.3. Furnizorul produselor trebuie să poată asigura  repararea produselor  în termen 
pe perioada de garanţie (pentru probleme mari sau în cazul   constatării unor probleme 
ascunse se solicită înlocuirea subansamblelor sau echipamentelor defecte  cu altele noi  
de acelaşi tip sau cu altele cu performante superioare) . 
15.4. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere 
sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie. 
15.5. La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia 
defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare 
pentru achizitor. Produsul care, in timpul perioadei de garantie, îl înlocuieşte pe cel 
defect, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii 
produsului. Dacă furnizorul, dupa 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 nici un prejudiciu oricăror alte 
drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract. 
15.6.  Termenul de garanţie acordat pentru produsul înlocuit în perioada de garanţie se 
va  prelungi corespunzător cu perioada scursă până la defectul apărut care s-a 
consemnat într-un proces – verbal semnat de ambele părţi. 



15.7.  Beneficiarul isi rezervă dreptul ca după expirarea perioadei de garantie, in cazul 
unor defectiuni repetate, să solicite prezenta unui delegat al furnizorului cu care să se 
analizeze cauzele si să se stabilească măsurile de remediere a deficiențelor , care se 
vor face pe cheltuiala furnizorului. 
15.8.  Furnizorul  răspunde de producerea unor eventuale avarii, focare de incendiu 
deteriorări  ale spaţiilor şi instalaţiilor electrice, echipamentelor aferente imobilului 
Palatul Parlamentului, ca urmare a defectelor/viciilor ascunse a  produselor livrate, 
luînd măsuri compensatorii după caz şi de remediere/despăgubire. 
15.9   În cazul neîndeplinirii obligaţiilor de mai sus, furnizorul va suporta o penalitate 
de 0,1% pe oră de întârziere din valoarea produsului la care s-a produs 
defecţiunea.Furnizorul este obligat să achite această penalitate, fără punere în 
întârziere în termen de 10 zile de la solicitarea acesteia de către achizitor. 
 
 
 
16. Amendamente  
16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstante care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au 
putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
16.2. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul, dacă 
se constată că furnizorul în repetate rânduri nu asigură produsele/serviciile solicitate 
în conformitate cu prevederile caietului de sarcini din cadrul documentaţiei de 
atribuire. 
 
17. Intârzieri în îndeplinirea contractului 
17.1. Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în termenul de 
livrare a produselor. 
17.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respecta termenul de 
livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, 
achizitorului, modificarea datei de furnizare asumată se face cu acordul părţilor, prin 
act adiţional. 
17.3. In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
livrare a produselor, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 
achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului, in cuantum de 0,1% pe zi de 
intarziere din valoarea produsului nelivrat. 
 
18. Cesiunea  
 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, obligatiile 
nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si 
asumate initial. 
 
19. Forta majora 
19.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează. 
19.2. 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. 
19.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a constata, în 
termen de o zi, apariţia cazului de forţă majoră, printr-un proces verbal, să notifice 
celeilalte părţi în termen de cel mult 2 zile şi în mod complet producerea acesteia, să 



comunice în acelaşi termen de 2 zile procesul verbal de constatare a forţei majore 
celeilalte părţi şi să ia orice măsuri care îi stau în putinţă în vederea limitării 
consecinţelor forţei majore. 
19.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice, în termen de cel mult 2 zile, 
celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi 
să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
 
 
20. Solutionarea litigiilor 
20.1. Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neinţelegere sau dispută care se poate ivi între ei 
în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 
20.2. Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul 
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita 
ca dispută să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Romania.  
 
21. Limba care guverneaza contractul 
Limba care guvernează contractul este limba romana. 
 
22. Comunicari 
22.1. (1) Orice comunicare între părti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
          (2) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si 
in momentul primirii. 
22.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-
mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
22.3. Orice modificări ale acestui contract sunt valabile şi opozabile între părţile 
contractante numai dacă rezultă în mod expres dintr-un document scris, datat şi 
semnat de ambele părţi (act adiţional). 
 
23. Legea aplicabila contractului 
23.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
23.2. Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte.     
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