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CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE 

Nr. 8100 / 07.06.2021 

la ACORDUL - CADRU DE FURNIZARE Nr. 20343 din 29.11.2019 

LOT 1 

               

 

1. Părţi contractante 

Între 

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL, cu sediul in Bvd. Dr. Victor 

Climescu nr. 34-40, oras Techirghiol, jud. Constanta, telefon 0241/ 481 711, fax 0241/ 735 705, email 

sbtghiol@sbtghiol.ro, Cod de identificare fiscal 4300868, deschis la Trezoreria Eforie, reprezentat 

legal prin ȚUCMEANU Elena-Roxana, avand functia de manager, in calitate de Achizitor, pe de o 

parte 

 şi  

S.C. LOGARITM S.R.L cu  sediul în Bucuresti, str. Pridvorului nr.13, bl.13, ap.3, sector 4, cod postal 

041202 , telefon/fax 021/3305069, email log@logaritm.ro, Număr de înregistrare in Reg. Comertului - 

J40/11176/2004, CIF RO 16589167, reprezentata legal prin Stefania Rusoiu, avand functia de 

administrator, în calitate de furnizor, prin subcontractare cu S.C. BTL Romania Aparatura Medicala 

S.R.L. reprezentant prin manager zonal - Bogdan Oprea, conform Acordului de subcontractare nr.2410 

din 24.10.2019, pe de alta parte  

s-a incheiat prezentul contract subsecvent de furnizare. 

 

2. Obiectul şi preţul contractului 

2.1. – Furnizorul se obligă să furnizeze Sanatoriului Balnear si de Recuperare Techirghiol, 

echipamente si aparatarura medicala din LOT 1  

 

Nr. crt Denumire aparat medical / echipament Cantitate 

1 Sistem robotizat pentru redobandire mersului 1 

2 Banda de mers pentru reeducarea echilibrului 1 

3 Exoschelet pentru reeducarea membrelor superioare 1 
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 în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, potrivit 

cantitatilor si preturilor cuprinse in Anexa 1.  

2.2. – Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol in calitate de achizitor se obligă să 

plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare. 

2.3. – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor cu 

TVA este de 4341 mii lei (4.339.930 lei). 

            2.4. Sursa de finantare este prin alocarea fondurilor de catre Ministerul Sanatatii.  
 

3. Durata contractului 

3.1. – Furnizorul se obliga sa furnizeze aparatura medicala conform Anexa 1. 

3.2. – Contractul intra in vigoare la data intocmirii / inregistrarii si este valabil de la furnizarea si 

punerea in functiune a aparatului pana la expirarea perioadei de garantie acordata conform specificatiilor 

din fisa tehnica ft nr.1 ce face parte din documentele prezentului contract. 

3.3 Furnizorul se obliga sa livreze produsele pana in data de 29.09.2021. 

3.4. – Pentru echipamentele la care este necesară obținerea Autorizației CNCAN de amplasare-

construcție, durata contractului se prelungește cu perioada necesară obținerii Autorizației. Pe perioada 

obținerii Autorizației CNCAN, contractul se suspendă de drept. Obținerea Autorizației este în sarcina 

Autorității Contractante.   

3.5. – Orice modificare, suplimentare sau completare a acestuia se va face prin act aditional, in 

conditiile legii. 

 

4. Definiţii 

4.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o autoritate 

contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de echipamente, în calitate de furnizor; 

b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract ;  

- furnizor – ofertantii declarati castigatori in urma procedurii organizata de autoritatea contractanta 

         - achizitor – unitati sanitare cu paturi din Romania, din sistemul Ministerului Sanatatii; 

c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
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d) echipamente – echipamentele, masinile, utilajele si orice alte bunuri cuprinse în anexele la prezentul 

contract, pe care furnizorul se obligă prin contract să-i furnizeze achizitorului; 

e) servicii - servicii aferente livrării echipamentelor, respectiv activităţi legate de furnizarea 

echipamentelor, cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in 

perioada de garantie inlocuirea şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 

f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul de sarcini şi 

în propunerea tehnică; 

g) origine - locul unde echipamentele au fost realizate, fabricate. Echipamentele 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 echipamentelor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea 

furnizorului. 

h) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza echipamentele; 

i) DDP - termen comercial definit conform regulilor şi uzanţelor internaţionale, guvernate de 

regulamentul INCOTERMS 2020 (DDP=Delivered Duty Paid);    

j) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii 

acestora, care nu putea fi prevăzut în 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,embargo, 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; 

k) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

5. Aplicabilitate 

5.1. - Contractul intră în vigoare la data intocmirii lui. 

 

6. Documentele contractului 

6.1. - Documentele contractului sunt: 

a) specificatie tehnica ft nr.1 (oferta tehnica); 

b) nota de fundamentare nr.6716/14.05.2021 ; 

c) fila de buget nr. IM 3151/04.06.2021. 

 

7. Grantia de buna executie 

 7.1 Cuantumul garantiei de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la 

semnarea contractului subsecvent de furnizare si reprezinta 10% din valoarea contractului fara TVA.  
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Modalitatile de constituire vor fi : instrument de garantare, virament bancar, numerara (pentru valori mai 

mici de 5000 lei), prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (suma nu mai mica 

de 0,5 % din pretul contractului). 

          7.2 In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de 

a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas executat. 

          7.3 In cazul suplimentarii valorii contractuale pe parcursul executarii acestuia, contractantul are 

obligatia de a completa garantia in corelatie cu noua valoare.  

          7.4 Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera /restitui garantia de buna executie in termen 

de 14 zile de la livrarea, receptie, montare si punerea in functiune a echipamentelor medicale, dar nu mai 

tarziu de 15.10.2021 

          7.5 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita 

prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste 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     

8. Standarde 

8.1. - Aparatura furnizata în baza contractului incheiat intre furnizor si achizitor va respecta 

standardele prezentate de catre furnizor în propunerea sa tehnică.  

8.2. - Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta 

standardele sau alte reglementări autorizate în Romania. 

 

9. Caracterul de document public al contractului 

9.1. - Potrivit principiului transparentei care sta la baza atribuirii cotractelor de achizitie publica 

specificat la la art. 2., alin (2) din Legea 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si  

completarile ulterioare, prezentul contract de achizitie publica, ca parte a dosarului achizitiei 

publice, are caracter de document public. 

9.2. - Difuzarea informatiilor privind contractul de achizitie publica precum si accesul 

persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu respectarea termenelor, in conditiile, in limitele 

si potrivit procedurilor prevazute de Legea nr.544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de 

interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale HG 123 / 2002 pentru 

aprobarea normelor de aplicare a Legii 544 / 2001. 

9.3. - Restrictionarea accesului la informatiile de interes public poate fi facuta numai in cazul in 

care acestea sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala sau daca acestea se afla sub 

incidenta Legii nr. 182 / 2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

10. Drepturi de proprietate intelectuală 

10.1. - Furnizorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
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a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate sau în legătură cu echipamentele 

achiziţionate, şi 

b) 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. 

 

11. Garanţia echipamentelor care fac obiectul prezentului contract  

11.1. - Garanţia echipamentelor care fac obiectul prezentului contract este de 24 luni de la 

data punerii in functiune a acestora, conform specificatiei tehnice ft nr.1. 

11.2. - Garantia echipamentelor care fac obiectul prezentului contract se supune prevederilor 

Legii 449 / 2003 cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Directiva 1999 / 44 / CE 

a Parlamentului European din 25 martie 1999. 

 

12. Recepţie, inspecţii şi teste in cadrul contractului incheiat intre furnizor si achizitor 

12.1. – Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi / sau de a testa 

echipamentele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din oferta tehnica si anexele acesteia 

din prospectele si indicatiile producatorului (respectarea conditiilor de pastrare si transport, ambalare, 

etc.), din contractul de furnizare (termenul de garantie etc.), din avizul de insotire a marfii sau din alte 

documente aferente acestui contract impreuna cu legislatia in vigoare.  

12.2. - Achizitorul are dreptul de a notifica în scris furnizorului identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 

12.3. - Dacă echipamentele inspectate sau testate nu corespund specificaţiilor, achizitorul are 

dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului: 

a) de a înlocui echipamentul refuzat; sau 

b) de a face toate modificările necesare pentru ca echipamentul să corespundă 

specificaţiilor lor tehnice. 

12.5. - Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi 

limitat sau amânat datorită faptului că echipamentul a fost inspectat şi testat de furnizor, cu sau fără 

participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestuia la destinaţia finală. 

12.6. - Prevederile clauzelor 12.1 - 12.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării 

garanţiilor sau de alte obligaţii prevăzute în contract. 

 

13. Ambalare şi marcare 

13.1. - (1) Furnizorul are obligaţia de a lua toate masurile necesare pentru ca echipamentele să 

facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la  
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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 formă de cutii furnizorul va lua în considerare, 

unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a echipamentelor şi absenţa facilităţilor de 

manipulare în toate punctele de tranzit. 

 

14. Livrarea echipamentelor şi documentele care le însoţesc  

14.1. - Furnizorul are obligaţia de a livra echipamentele pe o baza DDP la destinaţia finală 

indicată de achizitor in baza comenzii transmise de achizitor.  

Furnizorul are obligatia de a respecta : 

a) datele din comanda de livrare sau din contract;  

b) termenul de livrare convenit de ambele parti, 

14.2.   -  Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc echipamentele: 

a) factura fiscala; 

b) inventarul de livrare a echipamentului, constând într-un tabel, care să conțină 

următoarele coloane : Nr. Crt / Denumire / Descriere dispozitive ce compun echipamentul 

/ Producător / Unitate de măsură / Nr. bucăți / Serie. 

c) avizul de expeditie; 

d) certificatul de calitate / certificatul de valabilitate (garantie) / certificatul de analiza, 

dupa caz; 

e) cartea tehnică a echipamentului. 

14.3. - Certificarea de către achizitor a faptului că echipamentele au fost livrate se face după 

recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise 

de furnizor pentru livrare. 

14.4. - Livrarea se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor 

14.1. - 14.3. 

 

15. Asigurări de securitate fizică 

15.1. - Furnizorul are responsabilitatea de a asigura complet echipamentele furnizate prin 

contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, pana 

in momentul in care acesta este receptionat de catre achizitor. Dupa incheierea procesului verbal de 

receptie responsabilitatea cu privire la asigurarea echipamentelor trece in sarcina achizitorului. 
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16. Transport 

          16.1. - Transportul încărcăturii de la furnizor până la destinaţia precizata in comanda / contract 

ramane in sarcina furnizorului.  

           16.2. - In situatia in care achizitorul doreste schimbarea destinatiei, va trebui sa anunte furnizorul 

cu cel putin 15 zile inainte de data livrarii catre destinatia care va fi schimbata si sa obtina confirmarea 

acestuia. Acesta intelegere va constitui obiectul unui act aditional la prezentul contract. 

 

17. Calitatea echipamentelor 

17.1. - Furnizorul are obligaţia de a garanta că echipamentele furnizate prin contract este 

conformă cu specificatiile tehnice si fara nici un defect sau viciu ascuns.  

17.2. - Furnizorul are obligatia de a livra echipamentele insotite de manualul de instructiuni in 

limba romana. 

17.3. - Pe lângă furnizarea efectivă, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile aferente 

furnizării, fără a modifica preţul contractului. 

17.4. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 

reclamaţie ce apare în legatura cu calitatea echipamentelor. 

17.5. - La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a înlocui echipamentul în 

48 de ore sau intr-o perioada convenita de comun acord intre parti, fără costuri suplimentare pentru 

achizitor si de a solicita testarea echipamentului in prezenta sa in conformitate cu punctul 12.3.  

 

18. Modalităţi de plată 

Achizitorul va efectua plata catre furnizor pe baza de factura in termen de de cel mult 60 de zile 

de la receptia echipamentelor, punerea in functiune si instruirea personalului (cu intocmirea 

corespunzatoare a proceselor – verbale de receptie, de punere in functiune, de instruire a personalului si 

respectiv a documentelor de garantie). 

 

19. Actualizarea preţului contractului 

Pe perioada derularii contractului pretul ramane nemodificat. 

 

20. Amendamente 

Nu va fi acceptat decat echipamentele cu denumirea mentionata de catre furnizor in propunerea 

tehnica. 

 

 

http://www.sbtghiol.ro/
mailto:sbtghiol@sbtghiol.ro


   

                 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

    SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL 

            Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web: www.sbtghiol.ro ; E-mail: sbtghiol@sbtghiol.ro  

8 
 

 

21. Subcontractanţi 

         21.1. - Furnizorul poate încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care 

el a semnat contractul cu achizitorul. 

        21.2. - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi, la solicitarea achizitorului. 

                     (2) Lista cuprinzând subcontractanţii, cu datele de recunoaştere a acestora, cât şi contractele 

încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 

          21.3. - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

         (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi 

îndeplineşte partea sa din contract. 

         (3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu 

îşi îndeplinesc partea lor din contract. 

           21.4. - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea 

sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată 

achizitorului. 

21.5. - Autoritatea contractanta nu isi asuma nici o obligatie fata de subcontractanti, ci numai 

catre furnizor in temeiul acordului – cadru si contractelor sale subsecvente. 

 

22. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada prevazuta de prezentul 

contract. 

 

23. Penalităţi, daune-interese 

În cazul în care oricare dintre partile contractante nu isi indeplineste obligatiile contractuale 

cealalta parte are dreptul sa pretinda penalitati partii care a incalcat contractul in conformitate cu 

prevederile clauzelor 13.1. sau 13.2. ale acordului – cadru, dupa caz. 

 

24. Rezilierea contractului 

24.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă 

dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare şi de a pretinde plata de daune-interese. 

24.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel mult 

30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi 

care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv 

ar fi contrară interesului public. 
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25. Cesiunea 

Cesiunea contractului se poate face numai in conformitate cu prevederile clauzei 23 din acordul 

– cadru. 

 

26. Forţa majoră 

26.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

26.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

26.3. - 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. 

26.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor. 

26.5. - Dacă forţa majoră acţionează 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. 

 

27. Soluţionarea litigiilor 

27.1. - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

27.2. - Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi furnizorul 

nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, litigiul va fi dedus judecarii de catre 

instantele judecatoresti competente din Romania. 

 

28. Limba care guvernează contractul 

Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

29. Comunicări. 

29.1. - (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. 

 

http://www.sbtghiol.ro/
mailto:sbtghiol@sbtghiol.ro


   

                 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

    SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL 

            Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web: www.sbtghiol.ro ; E-mail: sbtghiol@sbtghiol.ro  

10 
 

 

29.2. - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării 

în scris a primirii comunicării. 

 

Prezentul contract subsecvent de furnizare s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale, fiecare 

avand un numar de 11 (unsprezece) pagini, incluzand Anexa 1. 

 

    SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE                            S.C. LOGARITM S.R.L 

                             TECHIRGHIOL                                                  

 

  MANAGER,                                                                                             ADMINISTRATOR,                                                                                    

ȚUCMEANU Elena-Roxana                                                                       Stefania RUSOIU   

                                        

 

 

 

       DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 

       STAN Mariana 

 

       VIZA CFPP 

       LUNGU Florinela 

 

 

      COMPARTIMENT JURIDIC 

      CASANDRA Ioana 
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ANEXA  1 

la contractul Subsecvent de Furnizare nr. _______ / ____________ 

aferent la Acordul – Cadru Nr. 20347 / 29.11.2019 

 

LOT 1 - echipamente si aparatura medicala 

 

Nr. 

crt 

Denumire aparat medical / 

echipament 

Cantitate Valoare totala 

LEI cu TVA 

Valoare totala 

MII LEI cu TVA 

1 Sistem robotizat pentru redobandire 

mersului 
1 2.570.400 2571 

2 Banda de mers pentru reeducarea 

echilibrului 
1   627.130 627 

3 Exoschelet pentru reeducarea 

membrelor superioare 
1 1.142.400 1143 

   TOTAL cu TVA    4.339.930 4341          

 

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE                                S.C. LOGARITM S.R.L 

                             TECHIRGHIOL                                                    

    

MANAGER,                                                                                                 ADMINISTRATOR,                                                                                    

ȚUCMEANU Elena-Roxana                                                                         RUSOIU Stefania  

                                        

    

 

       DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 

       STAN Mariana 

 

       VIZA CFPP 

       LUNGU Florinela 

 

      COMPARTIMENT JURIDIC 

       CASANDRA Ioana 
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