
CONTRACT DE SERVICII 
Nr. /IJ/(,(]) din /J.// !..CM../

Preambul 
Aviind ca temei legal Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile §i completarile 

ulterioare, Hotariirea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi\ie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice cu modificarile §i completarile ulterioare; s-a incheiat prezentul contract de achizitie 
publica de servicii denumit in contiuuare "contractul" 

Art. 1. PiirJile contractante: 

AUTORITATEA NAVALA ROMANA, cu sediul in incinta port Constanta, poaiia 1, tel. 
. 0241/61.61.24 fax 0241/61.62.29, infiin\ata prin Legea 412/2002, cod fiscal 11055818, cont nr. R061 TREZ 

23F8 4500 0200 130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, reprezentata prin Director General -
Cosmin Laurentiu DUMITRACHE in calitate de ACHIZITOR, pe de o patie, 

SC STARCKROM TEHNOLOGII SRL, cu sediul in Bucure§ti snumar de inmatriculare la 
Registrul Comeqului J40/5910/2003, cod unic de inregistrare R015400498, , reprezentata prin Administrator 
, in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte. 

Art. 2. DejiniJii 
in prezentul contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract - actul juridic care reprezinta acordul de voin\a al celor doua parti, incheiat intre o autoritate
contractanta - in calitate de achizitor §i un prestator de servicii - in calitate de prestator;
b. achizitor �i prestator - pat1ile contractante, a§a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. preJul contractului - pre\ul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala §i corespunzatoare a tuturor obliga\iilor asumate prin contract;
d. servicii - totalitatea activitatilor a caror prestare face obiectul contractului, a§a cum sunt cuprinse in caietul
de sarcini;
e. for/a majorii - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre§elii sau culpei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului §i care face imposibila executarea §i,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolu\ii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restric\ii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustiva ci enun\iativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executai·ea obligatiilor uneia din
pat·ti;
f. caietul de sarcini - descrierea obiectiva a serviciilor necesare autoritatii contractante. Cantine in mod
obligatoriu specifica\ii tehnice.
g. ofertii - actul juridic prin care prestatorul §i-a manifestat voin\a de a se angaja, din punct de vedere juridic, in
aces! contract §i cuprinde propunerea financiara, propunerea tehnica precum §i alte documente care au fast
mentionate in documenta\ia de atribuire;



Art. 3. Inte,pretare 
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural §i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. - Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod 
diferit. 

Clauze obligatorii 

Art. 4. Obiectul contractului 
4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de intretinere Statii meteo Vaisala - 24 hue, conform caietului 
de sarcini, in perioada convenita §i in conformitate cu obliga\iile asumate prin prezentul contract, astfel: 
- lucrari generale de verificare §i intre\inere periodica a echipamentelor meteorologice, conform specifica\iilor
producatorului (Vaisala);
- lucrari de remediere a disfunc\ionalita\ilor constatate in exploatare - la traductori , elemente de procesare
§i/sau comunicatii;
- preluarea traductorilor defec\i, transmiterea acestora la producator pentru reparare §i calibrare;
- configurarea /refacerea configurarii software a unei statii meteo in urma apari\iei unei situa\ii care a dus la
pierderea sau alterarea setarilor, ori in cazul inlocuirii traductorilor, a componentelor de procesare/ comunica\ii
sau a statiei meteo in lntregime ;
- asigurarea functionarii In mod continuu 24/7 §i fara erori a echipamentelor meteorologice, prin doua cai §i
anume:

► lntretinerea periodica prin inte1mediul unor operatiuni specifice realizate de prestator;
► lntre\inerea corectiva care se va realiza prin interven\ii la solicitarea achizitorului sau ca urmare a

depistarii unor disfunc\ionalitati de catre prestator. 

Art.5. PreJul contractului 
5.1. Pretul serviciilor efectuate este de 2.400,00 Iei/statie/an fara T.V.A. la care se adauga TVA in valoare de 
456,00 lei, iar pretul total al contractului este de 57.600,00 lei /24 statii fara TVA, la care se adauga T.V.A. In 
valoare de 10.944,00 lei. Pretul include totalitatea cheltuielilor Prestatorului privind deplasarea, manopera §i 
materialele marunte (bride cablu, materiale de curatat §i alte consumabile) ocazionate de lntre\inerea periodica 
a tuturor statiilor meteo prin cele doua vizite obligatorii la toate statiile: Moldova Veche, Or§ova, Drobeta 
Tumu Severin, Gruia, Caiafa!, Bechel, Corabia, Turnu Magurele, Zimnicea, Giurgiu, Oltenita, Calara§i, 
Fete§ti, Cemavoda, Hiir§ova, Braila, Galati, Macin, Isaccea, Tulcea, Mahmudia, Sulina, Constanta Sud -
Agigea, Constanta. 
Reparatiile la traductorii defecti §i inlocuirea acestora cu unii noi, calibrarile care necesita trimiterea acestora la 
producator, lucrarile de lntre\inere §i repara\ii In afara celor doua vizite obligatorii, precum §i piesele de schimb 
vor fi tarifate separate. Lucrarile respective se vor efectua numai cu acordul scris al Achizitorului. 
5.2. Achizitorul se obliga sa plateasca In contul de trezorerie al Prestatorului pretul convenit In tran§e pe 
baza rapoartelor de activitate emise de Prestator §i acceptate de Achizitor. In aceste rapoarte se centralizeaza 
lucrarile efectuate clasificate pe lucrari de mentenan\a §i verificare In teren / lucrari de lntretinere §i reparatii la 
cerere, opera\iunile efectuate la fiecare echipament precum §i documentul probator (Fi§a de verificare, test de 
acceptanta etc). 

Art. 6. Durata contractului 
6.1 Durata prezentului contract de servicii este de 12 !uni de la data semnarii de ambele pa1ti. 

Art. 7. Documentele contractului 
7 .1. Documentele contractului (parte integranta a acestuia) sunt: 
a) caietul de sarcini
b) oferta, respectiv propunerea tehnica §i propunerea financiara, solicitari §i raspunsuri la clarificari
c) acte aditionale, daca este cazul;
d) alte anexe;
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Art. 8. Obligajiile principale ale Prestatorului 
8.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute fo contract cu profesionalismul �i promptitudinea 
cuvenite angajamentului asumat, la standardele �i / sau performan\ele solicitate de achizitor 
8.2. Prestatorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul lmpotriva oricaror: 

i) reclamatii §i ac\iuni fo justi\ie ce rezulta din focalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,
nume, marci foregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite
pentru/sau fo legatura cu produsele achizitionate, §i

ii) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei fo care o astfel de
focalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini fotocmit de catre Achizitor.

Art.9. Obligatiile principale ale Achizitorului 
9.1. Achizitorul se obliga sa recep\ioneze serviciile fo termenul convenit. 
9.2. Achizitorul se obliga sa plateasca Prestatorului pretul convenit fo prezentul contract 1n termen de maxim 
30 zile de la primirea facturilor, fo baza unui raport al activitatilor efectuate. De asemenea, Prestatorul va 
transmite un rapo1t al opera\iilor realizate 1n cadrul fiecarei interven\ii corective. 
9 .3. Achizitorul va crea �i facilita Prestatorului front de lucru, par\ile convenind de co mun acord perioadele 
orare �i spatiile de lucru astfel 1ncat sa nu se petturbe derularea activitatiJor. 
9 .4. Daca Achizitorul nu onoreaza facturile In term en de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute convenite, 
Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, Prestatorul va 
relua prestarea serviciilor fo eel mai scurt timp posibil. 

Art.10. Sanctiuni pentru ne1ndeplinirea culpabila a obligatiilor 
10.1. In cazul In care Achizitorul, din vina sa exclusiva, nu l�i onoreaza obliga\ia de plata a facturii 1n termenul 
prevazut Ia mt 9.2., Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, aplicata Ia valoarea 
platii neefectuate, 1n conformitate cu prevederile art. 4 §i 8 din Legea 72/2013 privind masurile pentru 
combaterea fotarzierii fo executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte lncheiate 
lntre profesionisti �i lntre ace�tia §i autoritati contractante, dar nu mai mult decat valoarea contractului. 
10.2. in cazul In care, Prestatorul nu 1�i lndepline�te Ia termen obligatiile asumate prin contract, l�i lndepline�te 
cu lntarziere obligatiile sau le lndepline§te necorespunzator, atunci Autoritatea contractanta are dreptul de a 
percepe dobanda legala penalizatoare prevazuta la mt. 3 alin. 21 din O.G. nr.13/2011 privind dobanda legala 
remuneratorie �i penalizatoare pentru obliga\ii bane§ti, precum §i pentru reglementarea unor masuri financiar
fiscale In domeniul bancar, cu modificarile §i completarile ulterioare. Dobanda se aplica la valoarea serviciilor 
neprestate pentru fiecare zi de lntarziere, dar nu mai mult decat valoarea contractului. 
10.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre paqi, In mod culpabil, da 
dreptul par\ii Iezate de a cere rezilierea contractului §i de a pretinde plata de daune-interese, daca ulterior 
notificarii scrise adresata de catre partea lezata, partea In culpa nu l§i executa 1n mod corespunzator obliga\iile 
respective, In termen de 30 de zile de la primirea notificarii. In cazul In care pmtea In culpa va lndeplini 
obliga\iile nelndeplinite sau 1ndeplinite necorespunzator In termenul men\ionat mai sus, rezilierea nu va mai 
opera, 

Clauze specifice 

Art.11. Perioada de garan\ie acordata serviciilor, recepyie �i verificari 
11. 1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea !or cu
prevederile din caietul de sarcini �i oferta financiara.
11.2 Verificarile vor fi efectuate de catre Achizitor prin reprezentan\ii sai lmputemiciti, In conformitate cu
prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica In scris Prestatorului, identitatea
persoanelor lmputemicite pentru acest scop.
11.3 Perioada de garan\ie acordata de catre Prestator pentru serviciile efectuate este de 12 !uni. Achizitorul are
dreptul de a notifica imediat Prestatorul, 1n scris, orice plangere sau reclama\ie ce apare 1n conformitate cu
aceasta garan\ie. La primirea unei astfel de notificari, Prestatorul are obligatia de a remedia defectiunea In
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perioada convenita, fiira costuri suplimentare pentru beneficiar. Daca Prestatorul, dupa ce a fost in§tiintat, nu 
reu§e§te sa remedieze defectul in perioada convenita, Achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe 
riscul §i pe cheltuiala Prestatorului §i fiira a aduce niciun prejudiciu oricaror alte drepturi pe careAachizitorul le 
poate avea fata de Prestator prin contract. 

Art.12. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
12.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor incepiind cu data incheierii contractului. 

(2) In cazul in care Prestatorul sufera intarzieri §i/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate Achizitorului par\ile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, §i
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.

12.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi 
terminata intr-o perioada stabilita, trebuie finalizate in termenul convenit de par\i, termen care se calculeaza de 
la data inceperii prestarii serviciilor. 
(2) In cazul in care:

i) orice motive de intiirziere, ce nu se datoreaza Prestatorului, sau
ii) alte circumstante neobi§nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de

catre Prestator,
indrepta\esc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a 
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare §i vor semna un act aditional. 
12.3 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are 
obliga\ia de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate 
in graficul de prestare se face cu acordul pa11ilor, prin act aditional. 
12.4 In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere 
in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului. 

Art.13. Ajustarea pretului contractului 
13.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea 
financiara, anexa la contract. 
13.2. Preturile serviciilor din contract sunt ferme �i uu se ajusteaza. 

Art.14 Forta majora 
14.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
14.2 - F01ta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obliga\iilor asumate prin prezentul contract, 
pe toata perioada in care aceasta ac\ioneaza. 
14.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a for\ei majore, dar fiira a prejudicia 
drepturile ce Ii se cuveneau pa11ilor pana la apari\ia acesteia. 
14.4 - Partea contractanta care invoca fo11a majora are obliga\ia de a notifica celeilalte pat1i, imediat §i in mod 
complet, producerea acesteia §i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
14.5 - Partea contractanta care invoca for\a majora are obliga\ia de a notifica celeilalte pat1i incetarea cauzei 
acesteia in maximum 15 zile de la incetare. 
14.6 - Daca forta majora ac\ioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 !uni, fiecare paite 
va avea dreptul sa notifice celeilalte pat1i incetarea de drept a prezentului contract, fiira ca vreuna din parti sa 
poata pretinda celeilalte daune-interese. 

Art.15. Modijicarea Contractului, clauze de revizuire 

15 .1 - Pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, Partile au dreptul de a conveni modificarea §i/sau 
completarea clauzelor acestuia, fiira organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Par\ilor, fiira a 
afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-222 din Legea nr. 
98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la controlul ex ante al modificarilor contractului. 
15.2 - Partea care propune modificarea Contractului are obliga\ia de a transmite celeilalte Par\i propunerea de 
modificare a Contractului cu eel putin 5 zile lucratoare inainte de data la care se considera ca modificarea ar 
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trebui sa produca efecte. Modificarea va produce efecte doar daca partile au convenit asupra acestui aspect. 
Acceptarea modificiirii poate rezulta §i din faptul executiirii acesteia de catre ambele parti. 
15.3 - Revizuirea prezentului Contract se realizeazii ca urmare a evaluiirii activitiitilor, rezultatelor §i 
performantelor Prestatorului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire intervine cu scopul 
atingerii obiectului Contractului, care consta fo Serviciile pe care Prestatorul se obliga sa le presteze fo 
conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozitiilor legale §i conform cerin\elor din cererea de 
ofe1ta. 
15 .4 - Clauzele de modificare ale contractului se pot referi, fara a se limita la: 

(i} Variatii ale activitatilor din contract necesare in scopul indeplinirii obiectului contractului 
( diferen\ele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real prestate, fara modificarea 
caietului de sarcini); 

(ii} In cazul apliciirii prevederilor referitoare la necesitatea extinderii duratei de prestiiri servicii. 
(iii} In cazul inlocuirii Prestatorului cu un subcontractant/prestator sau, respectiv, cu o asociere din 

care face parte unul sau mai multi dintre subcontractantii/prestatori Prestatorului. 

Art. 16. Incetarea contractului 
16.l - Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situa\ii:
a) prin executarea de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului contract §i
legisla\iei aplicabile;
b) prin acordul ambelor parti consemnat in scris;
c) prin reziliere, in cazul in care una din piirti nu l§i executii sau executa necorespunziitor obliga\iile
contractuale.
16.2 - In situatia rezilierii, totale/pai1iale din cauza neexecutiirii/executiirii par\iale de catre Prestator a
obligatiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauzii penala Ill cuantum
egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
16.3 - Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obliga\iilor deja scadente 1ntre piiqile
contractante.
16.4 - Achizitorul i§i rezerva dreptul de a denun\a unilateral contractul de prestare, 1n eel mult 15 zile de la
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data focheierii contractului, sub conditia notificarii
Prestatorului cu eel pu\in 3 zile inainte de momentul denuntaJ'ii.
16.5 - Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului sau dreptului
Achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute acestuia in conformitate cu dispozi\iile dreptului
comun, Achizitorul are dreptul de a denun\a unilateral contractul Ill perioada de valabilitate a acestuia fo una

· dintre urmatoarele situatii:
a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei achizitiilor ;
b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Prestatorului av/ind 1n vedere o 1ncalcare grava a obligatiilor care
rezulta din legisla\ia europeana relevanta §i care a fast constatata printr-o decizie a Curtii de Justi\ie a Uniunii
Europene;
c) in cazul modificarii contractului fo alte conditii dee/it cele previizute de prevederile legale Ill vigoare.
16.6 - Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterala a contractului, fara efectuarea vreunei alte formalitati
§i fara interventia instan\ei de judecata, in situatia in care Prestatorul subcontracteaza sau cesioneaza cu
incalcarea prevederilor legislatiei 1n vigoare, drepturile §i obligatiile sale.
16.7 - Prevederile prezentului Contract Ill materia rezilierii Contractului se completeaza cu prevederile in
materie ale Codului Civil in vigoare.



Al't. 17. Solutional'ea litigiilol' 
17 .1 - Achizitorul �i Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilii, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputii care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legiitura cu indeplinirea 
contractului. 
17 .2 - Dacii, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul �i Prestatorul nu reu�esc sii rezolve in 
mod amiabil o divergentii contractualii, disputa se va solutiona de catre instantele judeciitore�ti de la locul 
executarii contractului. 

Art. 18. Limba care guverneazii coutractul 
18. l - Limba care guverneaza contractul este limba romilnii.

Art. 19. Comuuicari 
19.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisii 
in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atilt in momentul transmiterii, cat �i in momentul primirii.
19 .2 - Comunicarile intre piirti se pot face �i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a 
primirii comuniciirii. 

· Art. 20. Confidenfialitatea informafiilor !ji protecfia date/or cu caracter personal
20.1 Oricare parte contractanta nu are dreptul de a utiliza informatiile �i documentele obtinute sau la care are
acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decilt acela de a-eyi indeplini obligatiile contractuale.
20.2 Par\ile trebuie sa respecte normele eyi obliga\iile impuse de dispozitiile legale in vigoare, privind protectia
datelor cu caracter personal.
20.3 Piit1ile sunt con�tiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica oricarui
operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeanii �i oricarei persoane care prelucreazii date cu
caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeanii sau care le furnizeaza servicii. Prin
urmare, piiqile confirma respectarea deplina a urmiitoarelor prevederi, inclusiv dar farii a se limita la:
-capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind eytergerea, corectarea sau transferul informatiilor
personale;
-informarea, in caz de bre�ii de date, a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval maxim de 72 ore �i, in
cazul prestatorului nu mai tilrziu de 24 de ore de la momentul in care o astfel de incalcare a securitatii datelor a
ajuns in atentia acestuia;
- indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformiirii cu Regulamentul 679/2016;
20.4 Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita prezentului contract, acesta fiind baza legalii a
prelucriirii, orice prelucrare suplimentarii sau in alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a
datelor, incheiat intre parti.
20.5 Datele cu caracter personal schimbate intre par\i, in scopul executiirii contractului, nu pot deveni
accesibile sau comunicate unor te11e parti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare, in ceea ce prive�te
obligatiile asumate prin aceastii clauza:
- vor impiedica persoanele neautorizate sa obtina acces la sistemele de prelucrare a datelor cu care sunt
prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
- vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;
- se vor asigura ca persoanele care au dreptul sii utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la
datele la care au drept de acces �i ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau
eliminate fara autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii eyi dupa stocare;
- se vor asigura ca, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict
in conformitate cu prezentul contract incheiat intre piirti;
- se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentalii;
- datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada de valabilitate a contractului, precum �i perioada
legalii de arhivare a contractului.
20.6 Obligatia de confidentialitate nu se aplica in cazul solicitarilor legale privind divulgarea unor informatii
venite, in format oficial, din partea anumitor autoritati publice conform prevederilor legale aplicabile.
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Art. 21. Legea aplicabila contractului 
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Paf\ile au inteles sa focheie azi .......................... prezentul contract \'n 2 ( dona) exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. 

-. 
 

r -
 

 

 . . . .

 

 

 

PRESTA TOR, 
SC STARCKROM TEHNOLOGII SRL 

ADMINISTRATOR, 
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