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Nr. 14865 / 15.10.2020 

 
 

CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE NR. 1 

 

la Acordul - cadru de funizare  

nr. 14542 / 07.10.2020  
 

 

Preambul 

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-
cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice s-a incheiat prezentul contract subsecvent de furnizare, între 
 

SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL, cu sediul în oras Techirghiol, Bvd. Dr. Victor 
Climescu, nr. 34-40, jud. Constanţa, telefon: 0241.781.721, fax: 0241.735.705, e-mail: sbtghiol@sbtghiol, 
dfc@sbtghiol.ro, CIF 4300868, având cont deschis la Trezoreria oras Eforie, reprezentat legal prin manager – Elena-

Roxana ALMĂȘAN, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte 
 
si  

 
S.C. ALESOIL S.R.L., cu sediul in localitatea Onesti, Bvd. Oituz 33/25, judetul Bacau, tel. 0747.075.577, e-mail 
scalesoilsrl@yahoo.com, Nr. de inregistare la Registrul Comertului – J4/1110/2013, CIF RO 32485940, cont deschis la 
Trezoreria statului, reprezentata legal prin administrator – Florin Ostache, in calitate de promitent furnizor, pe de 
alta parte. 
 

2. Definitii  

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  
b. achizitor si  furnizor  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala 
si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe 
care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, 
asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii 
care revin furnizorului prin contract; 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de 
fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, 
care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor 
si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului. 

 
 
g. destinatie finala  - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform INCOTERMS 2020 – Camera Internationala de Comert 
(CIC). 
i. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care 
nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea 
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contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe 
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este 
considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face 
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si 
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.  

 
 

4. Obiectul principal al contractului   
4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze, o cantitate de 250.000 litri combustibil lichid termic 
(CLT) pentru centrale termice conform caracteristicilor si pretului prevazut in acordul - cadru nr. 14542 / 07.10.2020. 
4.2 Achizitorul se obligă să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract, nefiind obligat sa achizitioneze 
intreaga cantitate prevazuta la art.4.1, ci doar cantitatea necesara.  
4.3 Achizitorul va achizitiona produsul - combustibil lichid termic (CLT), pe baza de comenzi succesive pentru cantitati 
cuprinse intre minimum 3.000 litri si maximum 35.000 litri de produs, in functie de necesitati., comada ce va fi onorata 
de catre furnizor in maximum 2 zile lucratoare.  
 
5. Pretul contractului 

5.1 Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate cu acciza si transport incluse este de 465.000 lei (1,86 

lei/litru), valoarea cu TVA fiind de 553.350 lei. 
5.2 Achizitorul se obliga sa plateasca furnizorului contravaloarea marfii livrate, cu respectarea valorii stabilite prin 
acordul cadru. 
 

6. Durata contractului 

 6.1. Durata prezentului contract subsecvent este pentru perioada 15.10.2020 – 31.12.2020. 
 
7. Executarea contractului 
7.1 Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, data dupa care furnizarea produselor 
solicitate se va face in baza unei comenzi ferme transmise de beneficiar, in termenele prevazute in prezentul contract.  
 
 

8. Documentele contractului 

8.1   Documentele contractului sunt: 
 - propunerea tehnica  

 - propunerea financiara 

 - raport intermediar al sedintei de tranzactionare pe Piata produselor petroliere din data de 18.09.2020; 

            - caiet de sarcini nr.12415/26.08.2020 
- referat necesitate nr.12416/27.08.2020 

- stategia de contractare nr.13057 / 08.09.2020. 

 

9.  Obligatiile principale ale furnizorului 

9.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnica, 
respectiv in maximum 24 ore de la data transmiterii comenzii de catre achizitor.  
9.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in urma comenzilor primite de la achizitor.  
9.3. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate in fisa tehnica. 
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9.4 Furnizorul este obligat sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter 
personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in 
conformitate cu Regulamentul UE 679/2016, aplicabil in RO din 25.05.2018, si alte prevederi legale pentru protectia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 
 
10.  Obligatiile principale ale achizitorului 

10.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele astfel cum sunt mentionate in caietul de sarcini. 
10.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor cu ordin de plata pentru fiecare comanda, in 
termen de maximum 60 zile de la primirea facturii.  
 

11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
11.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu            0.4% pe zi din 
pretul contractului. 
11.2 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da 
dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. 
11.3 Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o 
compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul 
la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare 
pentru partea din  contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului. 
11.4  Pagubele cauzate de calitatea produsului furnizat va fi suportat integral de catre Furnizor.  
 
12. Garantia de buna executie a contractului 
12.1 Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de: 5 % din valoarea 
contractului fara TVA. Suma initiala care se depune de catre furnizor in contul disponibil deschis,  
 
suma care sa nu fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. In termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii 
contractului, diferenta de la 0,5% la 5% se constituie prin retineri succesive din facturi. Restituirea acestei garantii se 
face in termen de 14 zile de la plata facturii finale, cu conditia indeplinirii tuturor obligatiilor asumate de catre parti in 
prezentul contract. 
12.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca 
furnizorul nu isi indeplineste 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 furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.    
12.4 Data constituirii garantiei de buna executie reprezinta data la care contractul subsecvent de achizitie publica intra 
in vigoare, in baza ordinului de incepere a derularii contractului (comanda ferma). 
12.5 Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.  
 

13. Receptie, inspectii si teste 

13.1 Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea 
lor cu specificatiile descrise in certificatul de calitate. Furnizorul raspunde de calitatea produselor livrate, conform 
certificatelor de calitate. 
13.2 Contravaloarea testelor (analizelor) produselor va fi suportata astfel cum este mentionat in caietul de sarcini. 
13.3 Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinațiile finale 
ale produselor și anume: Complexul balnear pentru adulți, situat în oras Techirghiol, bvd. Dr. Victor Climescu, nr. 34-
40 și Secția de recuperare neuropsihomotorie copii, situată în oras Techirghiol, str. Ovidiu,           nr.2-4. 
13.4 Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il 
respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:             
        a) de a inlocui produsele refuzate. 
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13.5 Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amanat datorita 
faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului,  
anterior livrarii acestora la destinatia finala. 
 
14. Ambalare si marcare 
14.1 Marcarea si ambalare produselor intra in obligatiile furnizorului si se efectueaza conform standardelor si normelor 
tehnice. 
 

15.  Livrarea si documentele care insotesc produsele 
15.1 Achizitorul este obligat sa notifice prin comanda ferma transmisa prin fax furnizorului, necesarul ce urmeaza a fi 
achizitionat. O comanda trebuie sa aiba o cantitate de minimum 3.000 litri si maximum de 35.000 litri. 
15.2 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu poate respecta termenul de livrare, acesta are obligatia 
de a notifica in cel mai scurt timp achizitorului modificarea perioadei de furnizare cu suportarea sanctiunilor prevazute 
la art. 11.1 din prezentul contract. 
15.3 Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele: 

- copie comanda; 
- buletin de analiza a produsului(raport de incercare/inspectie);  

 
- factura fiscala; 
- certificat de calibrare a cisternei cu care este transportat produsul; 
- nota de cantar (greutate);  

 - declaratie de conformitate, in care se precizeaza termenul de valabilitate al produsului; termenul de valabilitate 
al produsului incepe sa curga de la data livrarii produsului, de catre furnizor cu respectarea conditiilor de ambalare,  
transport si depozitare. 
 - Avizul de expeditie de la rafinarie din care sa reiasa seria si numarul sigiliilor aplicate de rafinarie , potrivit 
cerintelor din caietul de sarcini. 
15.4 Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa receptie, prin 
semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
15.5 Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite p revederile clauzelor receptia 
produselor.  
 

16. Transportul 
16.1 Furnizorul are obligatia de a asigura transportul pana la destinațiile finale, respectiv: Complexul balnear pentru 
adulți, situat în Techirghiol, bvd. Dr. Victor Climescu, nr.34-40 (intrare prin spatele complexului – parcare vila Reghina) 
și Secția de recuperare neuropsihomotorie copii, situată în Techirghiol,  str. Ovidiu, nr. 2 -4 (intrare din str. Traian nr. 
6-8), conform caiet de sarcini. 
16.2 Furnizarea produsului se va face vrac, in autocisterne dotate cu debitmetru. 
16.3 Conditia de livrare este: franco depozite beneficiar.  
 

17. Perioada de garantie acordata produselor 

17.1 Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsul furnizat prin contract este conform documentatiei tehn ice din 
oferta.  
17.2  Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in propunerea tehnica.  
17.3  Calitatea produselor va fi garantata de furnizor prin declaratie de conformitate, anexata la documentele de livrare. 
17.4 Termenul de valabilitate incepe sa curga de la data livrarii produsului de catre furnizor, cu respectarea conditiilor 
de ambalare, transport si utilizare. 
 

18. Ajustarea pretului contractului 
18.1 Prețul este ferm pe toată perioada acordului-cadru. 
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19. Amendamente  
19.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, 
prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si 
care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
 
20. Standarde 

20.1 Produsele furnizate in baza contractului vor respecta specificatiile tehnice prezentate de furnizor in propunerea 
tehnica. 
 

 

 
21. Modalitati de plata 

21. Achizitorul achita obligatiile sale de plata in legatura cu marfa livrata, respectiv pretul produsului si TVA-ul (aferent 
contravalorii de marfa) cu ordin de plata, in termen de 60 zile de la primirea instiintarii de plata . 
 

22. Intarzieri in indeplinirea contractului 
22.1 Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in termenul prevazut la pct.9.1 din prezentul contract. 
22.2 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta comenzile ferme, acesta are obligat ia de a 
notifica, in timp util, achizitorului in legatura cu motivele care determina imposibilitatea respectarii lui, in vederea 
remedierii in timp util a situatiei, cu suportarea consecintelor astfel cum sunt mentionate la pct. 11.1, exceptie facand 
cazurile mentionate la art. 24. 
 
23. Cesiunea  

23.1 Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, 
acordul scris al achizitorului. 
23.2 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin 
contract.  
 

24. Forta majora 

24.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
24.2  Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata 
perioada in care aceasta actioneaza. 
24.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce 
li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
24.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, 
producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
24.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea 
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde 
celeilalte daune-interese. 
 

25. Solutionarea litigiilor 
25.1 Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice 
neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
25.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil 
o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, de catre instantele judecatoresti de pe raza 
jud. Constanta. 
25.3 Neexecutarea obligatiilor de catre una dintre parti duce la incetarea de plin drept a contractului fara punerea in 
intarziere, fara vreo notificare si fara interventia instantei judecatoresti.  
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27 Limba care guverneaza contractul 
27.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 

 
 

 

28. Comunicari 
28.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.  
28.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon,  fax sau e-mail cu conditia confirmarii in  a primirii 
comunicarii. 
 

29. Legea aplicabila contractului 
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 

Partile au inteles sa incheie azi _________________ prezentul contract, in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte, fiecare exemplar avand 7 pagini.     

 
                          Achizitor                          Furnizor 
Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol                                 S.C. ALESOIL  S.R.L 

 

                Manager                   Administrator,                 
                  ALMĂȘAN  Elena-Roxana                        Florin Ostache 
 
    
  
        

Director Financiar-Contabil 
                   STAN Mariana 

 
 
          Viza C.F.P.P,  

                 LUNGU Florinela 
 
 
 

    Compartiment Juridic, 
                 CASANDRA Ioana 
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Nr. 15668 / 30.10.2020 

 
           Act aditional nr. 1 

                la Acordul - cadru de funizare nr. 14542 / 07.10.2020 si  

           Contractul subsecvent de furnizare nr. 1 / 2020 

 

Incheiat intre: 
SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL, cu sediul în oras Techirghiol, Bvd. Dr. Victor Climescu, nr. 34-40, jud. 

Constanţa, telefon: 0241.781.721, fax: 0241.735.705, e-mail: sbtghiol@sbtghiol, dfc@sbtghiol.ro, CIF 4300868, având cont deschis la Trezoreria 

oras Eforie, reprezentat legal prin manager – Elena-Roxana ALMĂȘAN, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte 

si 

S.C. ALESOIL S.R.L., cu sediul in localitatea Onesti, Bvd. Oituz 33/25, judetul Bacau, tel. 0747.075.577, e-mail scalesoilsrl@yahoo.com, Nr. 
de inregistare la Registrul Comertului – J4/1110/2013, CIF RO 32485940, cont deschis la Trezoreria statului, reprezentata legal prin 

administrator – Florin Ostache, in calitate de promitent furnizor, pe de alta parte. 

 

Avand in vedere adresa de instiintare a SC ALESOIL SRL inregistrata sub nr.15666 / 30.10.2020, partile de comun acord au convenit modificarea 

Acordului - cadru de funizare nr. 14542 / 07.10.2020 si a Contractului subsecvent de furnizare nr. 1 / 2020, astfel: 
 

Art.1 Prin acordul partilor si din cauza modificarii pretului la poarta rafinariei, noul pret unitar la CLT este de 1,96 lei/ litru, fara TVA. 

Art.2 Modificarea pretului unitar al carburantului intra in vigoare incepand cu data de 01.11.2020. 

Art.3 Prevederile Acordului - cadru de funizare nr. 14542 / 07.10.202 si a Contractului subsecvent de furnizare nr.1/2020 nemodificate prin 

prezentul act aditional, raman neschimbate si isi produc efectele in continuare. 
 

Prezentul Act adiţional s-a încheiat astăzi _________________ în 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, fiecare exemplar 

conţinand una pagini. 

 

Achizitor, 

SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE 

TECHIRGHIOL 

Furnizor, 

SC ALESOIL SRL 

Manager 

Almasan Elena-Roxana 

 

 

 
 

Administrator, 

OSTACHE Adrian 

Director financiar contabil 

Stan Mariana  

 
 

Viza C.F.P.P 

Lungu Florinela 
 

 

 

Compartiment Juridic, 

Casandra Ioana 
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Nr. 17230 / 02.12.2020 

 

           Act aditional nr. 2 

                la Acordul - cadru de funizare nr. 14542 / 07.10.2020 si  

           Contractul subsecvent de furnizare nr. 1 / 2020 

 

Incheiat intre: 

SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL, cu sediul în oras Techirghiol, Bvd. Dr. Victor Climescu, 

nr. 34-40, jud. Constanţa, telefon: 0241.781.721, fax: 0241.735.705, e-mail: sbtghiol@sbtghiol, dfc@sbtghiol.ro, CIF 4300868, 

având cont deschis la Trezoreria oras Eforie, reprezentat legal prin  manager – Elena-Roxana ALMĂȘAN, in calitate de 

ACHIZITOR, pe de o parte 

si 

S.C. ALESOIL S.R.L., cu sediul in localitatea Onesti, Bvd. Oituz 33/25, judetul Bacau, tel. 0747.075.577, e-mail 

scalesoilsrl@yahoo.com, Nr. de inregistare la Registrul Comertului – J4/1110/2013, CIF RO 32485940, cont deschis la Trezoreria 

statului, reprezentata legal prin administrator – Florin Ostache, in calitate de promitent furnizor, pe de alta parte. 

 

Avand in vedere adresa de instiintare a SC ALESOIL SRL inregistrata sub nr.15666 / 30.10.2020, partile de comun acord au 

convenit modificarea Acordului - cadru de funizare nr. 14542 / 07.10.2020 si a Contractului subsecvent de furnizare nr. 1 / 

2020, astfel: 

 

Art.1 Prin acordul partilor si din cauza modificarii pretului la  poarta rafinariei, noul pret unitar la  CLT este de 2,18 lei/ litru, fara 

TVA. 

Art.2 Modificarea pretului unitar al carburantului intra in vigoare incepand cu incheierea prezentului act aditional . 

Art.3 Prevederile Acordului - cadru de funizare nr. 14542 / 07.10.202 si a  Contractului subsecvent de furnizare nr.1/2020 

nemodificate prin prezentul act aditional, raman neschimbate si isi produc efectele in continuare.  

 

Prezentul Act adiţional s-a încheiat astăzi _________________ în 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, 

fiecare exemplar conţinand una pagini. 

 

Achizitor, 

SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE 

TECHIRGHIOL 

Furnizor, 

SC ALESOIL SRL 

Manager 

Almasan Elena-Roxana 

 

 

 

 

Administrator, 

OSTACHE Adrian 

Director financiar contabil 

Stan Mariana  

 

 

Viza C.F.P.P 

Lungu Florinela  

 

 

 

Compartiment Juridic, 

Casandra Ioana 

 

 


