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CONTRACT DE FURNIZARE 

 

Nr. 6673 / 13.05.2021 

 

 

    In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii Guvernului nr. 395/2016, cu modificarile 

ulterioare, 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 

de furnizare, intre  

1. Părţi contractante 
      SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL , cu sediul in oras Techirghiol, 
Bvd. Dr. Victor Climescu nr. 34-40, jud. Constanta, cod postal 906100, telefon 0241.481.721, fax 

0241.735.705, CIF 4300848, cont deschis la Trezoreria oras Eforie, reprezentat legal prin manager – 
ȚUCMEANU Elena-Roxana, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte 

si 

      S.C. PHYSIOMED Aparatură Medicală S.R.L. , cu sediul în Cluj-Napoca, str. Meteor nr.2 ap. 5, jud. 

Cluj, email office@physiomed.ro, cod fiscal  RO15433312, având  numărul de ordine din registrul 

comertului J12/1212/2003, cont nr. deschis la Trezoreria Cluj, reprezentată legal prin administrator - POP 

JUCAN Anca Ioana,  în calitate de FURNIZOR, pe de alta 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 anexa/anexele la prezentul 
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrarii 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 si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului. 
g. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
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h. termenii comerciali - de livrare vor fi interpreaţi conform  INCOTERMS 2020 – Camera Internaţională 
de Comerţ (CIC/ICC). 
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 fortă 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 daca nu se specifică în 
mod diferit. 

 
 Clauze obligatorii  

 

4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1.  Furnizorul se obligă să furnizeze Sanatoriului Balnear si de Recuperare Techirghiol, aparatura 

medicala, în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, potrivit 
cantitatilor si preturilor cuprinse in Anexa .  

4.2. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol in calitate de achizitor se obligă să plătească 
furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare. 

4.3. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor fara T.V.A. este 

de 96.993,00 lei, valoarea cu T.V.A. fiind 115.421,67 lei. 

4.4 Livrarea se va efectua de catre furnizor cu mijloace proprii pe cheltuiala acestuia, in maximum 45 de 

zile lucratoare de la semnarea contractului 

 

5. Durata contractului 

5.1.  Furnizorul se obliga sa furnizeze echipamentele medicale mentionate in Anexa contractului in termen 
de 630 de zile lucratoare de la data confirmarii primirii comenzii. 

5.2.  Contractul intra in vigoare la data intocmirii / inregistrarii si este valabil pana la 31.07.2021, cu 
posibiliateta de prelungire prin acordul partilor. 

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

legii. 
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6. Documentele contractului 

6.1. Documentele contractului sunt: 

   a) referate de necesitate nr.2834/25.02.2021; 

 b) invitatie oferta pret nr.6302/07.05.2021; 

 c) oferta financiara a furnizorului nr.5072/07.05.2021 inregistrata cu nr.6343/07.05.2021 ; 

 d) lista de investitii pe anul 2021 apobata;  

                  e) procesul verbal din 12.03.2021 al sedintei Consiliului de administratie SBRT ;  
   f) nota de estimare nr.6417/10.05.2021 ; 

   g) nota justificativa nr.6418/10.05.2021 ; 

 f)  anexa la contract 

 

7. Standarde 

7.1.  Aparatura furnizata în baza contractului incheiat intre furnizor si achizitor va respecta standardele 

prezentate de catre furnizor în propunerea sa tehnică/oferta.  

7.2.  Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau 
alte reglementări autorizate în Romania. 

 

 

8. Obligaţiile principale ale furnizorului 

 8.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnica/oferta şi să instruiască personalul de deservire al produselor nominalizat de către 

achizitor. 
 8.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele în conformitate cu graficul de livrare prezentat în 

propunerea tehnica şi să presteze serviciile aferente produselor în conformitate cu  graficul de prestare a 
serviciilor, dupa caz. 
 8.3. Furnizorul se obliga sa despăgubească achizitorul impotriva oricăror: 

       i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 

folosite pentru sau în legatura cu produsele achiziţionate; şi 
       ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

     
9. Obligaţiile principale ale achizitorului 

9.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele în termenul convenit. 
9.2. Achizitorul se  obliga sa plateasca pretul contractului în cel mult 30 de zile de la termenul limită de 

îndeplinire a obligaţiilor de către operatorul economic, cu condiţia existenţei în posesia autorităţii 

contractante a documentelor care să ateste recepţia cantitativă şi calitativă.  
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9.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 
furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la 
nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat după ce achizitorul isi onorează obligaţiile, 

furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil. 
    
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

10.1. În cazul în care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuşeşte sa-şi îndeplinească obligaţiile asumate, 
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 0,1% pe zi de întîrziere. 

10.2. În cazul în care achizitorul nu isi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci poate fi obligat a plati, ca penalităţi, 0,1% pe zi de întîrziere din plata neefectuata. 
 10.3.  Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil, da dreptul partii lezate de a rezilia unilateral contractul fără punere în întârziere şi de a 

pretinde plata de daune-interese. 

  10.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, 
fără nici o compensaţie, dacă acesta din urma intra in insolventa, cu condiţia ca aceasta anulare sa nu 
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are 

dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită pana la data 
denunţării unilaterale a contractului.    

  
                                                            Clauze specifice  

 

11. Garanţia echipamentelor care fac obiectul prezentului contract si service 

11.1. Furnizorul este obligat sa asigure Garanţia de buna functionare a echipamentelor livrate de la punerea 

in functiune a acetota pentru o perioada de 24 de luni. Service-ul este asigurat in termen de maximum 5 zile 
lucratoare de la anuntarea defectiunii la sediul Beneficiarului. 

11.2 Garantia isi pierde valabilitatea in cazul in care utilizatorul intervine asupra aparatelor sau exploateaza 

aparatele in alte conditii decat cele mentionate in instructiunile de instalare si utilizare. Aceasta garantie 
este valabila numai in cazul in care beneficiarul a efectuat plata conform prezentului contract. Furnizorul 

este cel care asigura service-ul post-garantie pe baza de contract. 

 

12. Garantia de buna executie a contractului 

12.1 Garantiei de buna executie nu se constituie.  

 

13. Recepţie, inspecţii şi teste  

13.1.  Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi / sau de a testa echipamentele pentru a 

verifica conformitatea lor cu specificaţiile din oferta 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.  
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13.2.  Achizitorul are dreptul de a notifica în scris furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţ i 
pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 

13.3. 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.  

13.4.  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. 

13.5.  Prevederile clauzelor 13.1 - 13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau de 
alte obligaţii prevăzute în contract. 

 

14. Ambalare şi marcare 

141.  (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 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. 

14.2 Toate materialele  de ambalare a produselor, precu si toate materialele necesare protectiei coletelor 

(paleti de lemn, foi de protective, etc) raman in proprietatea achizitorului. 

 

15. Livrarea echipamentelor şi documentele care le însoţesc  

15.1.  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, 

15.2. 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. 
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c) avizul de expeditie; 

d) certificatul de calitate / certificatul de valabilitate (garantie) / certificatul de analiza, dupa caz ; 

e) cartea tehnică a echipamentului. 

15.3. 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. 

15.4. Livrarea se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor 15.1. - 15.3. 

 

16. Asigurări de securitate fizică 

16.1. 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. 

 

17. Transport 

17.1.  Transportul încărcăturii de la furnizor până la destinaţia precizata in comanda / contract ramane in 

sarcina furnizorului.  

17.2.  In situatia in care achizitorul doreste schimbarea destinatiei, va trebui sa anunte furnizorul cu cel 

putin 10 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. 

 

18.  Calitatea echipamentelor 

18.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că echipamentele furnizate prin contract este conformă cu 

specificatiile tehnice si fara nici un defect sau viciu ascuns.  

18.2. Furnizorul are obligatia de a livra echipamentele insotite de manualul de instructiuni in limba romana. 

18.3. Pe lângă furnizarea efectivă, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile aferente furnizării, fără a 

modifica preţul contractului. 

18.4. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce 

apare în legatura cu calitatea echipamentelor. 

18.5. La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a înlocui echipamentul în minimum 5 

zile sau intr-o perioada convenita de comun acord intre parti, fără costuri suplimentare pentru achizitor si de 

a solicita testarea echipamentului in prezenta sa. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc 

pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului. 
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18.6 Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, 

achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce 

niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract. 

19. Modalităţi de plată 

19.1 Achizitorul va efectua plata catre furnizor pe baza de factura in termen de de cel mult 30 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). 

 

20. Actualizarea preţului contractului si alte modificari la contract 

20.1 Pe perioada derularii contractului pretul convenit nu se modifica. 

 

21. Amendamente 

21.1 Nu vor fi acceptate decat echipamentele cu denumirea mentionata de catre furnizor in oferta si in anexa 
la contract. 

 

22. Subcontractanţi 

22.1. Furnizorul poate încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a 

semnat contractul cu achizitorul. 

22.2.  (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. 

22.3 (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. 

22.4  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. 

22.5. Autoritatea contractanta nu isi asuma nici o obligatie fata de subcontractanti. 
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22.6. Furnizorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în cazul în care înlocuirea acestora 
conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract  

22.7 Furnizorul va răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi și ale experților, agenților, 

salariaților acestora, ale experților, agenților sau salariaților acestuia ca și cum ar fi actele sau faptele 
Furnizorului. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părți a Contractului nu va elibera 
Furnizorul de niciuna dintre obligațiile sale din prezentul Contract. 

 

23. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

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

23.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă acest termen, acesta are obligația de 

a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea perioadei de furnizare asumate în contract se face cu acordul 
parților, prin act adițional. 

23.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere 
în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului. 

 

24. Penalităţi, daune-interese 

24.1 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 art.10.1. sau 10.2. 

 

25. Rezilierea contractului 

25.1. 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. 

25.2. 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. 

25.3 Prin acordul scris al partilor 

 

26. Cesiunea 

26.1 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in 
sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial. 
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27. Forţa majoră 

27.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

27.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

27.3. 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. 

27.4. 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.  

27.5 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei 
acesteia in maximum 15 zile de la incetare. 

27.6. 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. 

 

28. Soluţionarea litigiilor 

28.1.  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. 

28.2.  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. 

 

29. Limba care guvernează contractul 

29.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

30. Comunicări. 

30.1. (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.  

30.2.  Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 
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Prezentul contract de furnizare s-a incheiat azi, ______________, in 2 exemplare, cate unul 
pentru fiecare parte contractanta, avand 11 pagini incluzand si Anexa. 

 
Achizitor, 

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE 

TECHIRGHIOL 

Furnizor, 

PHYSIOMED Aparatură  

Medicală S.R.L 

MANAGER 
Elena-Roxana Țucmeanu 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATOR,  

Pop Jucan Anca Ioana 
 
 
 

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 

Stan Mariana 
 
 
VIZA C.F.P.P 

Lungu Florinela 
 
 
 
 
COMPARTIMENT JURIDIC 

Casandra Ioana 
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ANEXA  

 

la contractul de furnizare nr. 6673 / 13.05.2021 

 

 

Nr. 

 crt. 
Denumire Produs 

Pret unitar  

fara TVA 
(Lei) 

Cantitate  

(buc.) 

1. 

     Sistem de tratament al patologiilor mitocondriale  

prin hipoxie-hiperoxie intermitenta CellAirOne  

     

   96.993,00 lei 

 

1 

                         Total fara T.V.A.    96.993,00 lei 

                                                                                                            Valoare T.V.A.   18.428,67 lei 

                                                                                                           Total cu T.V.A.  115.421,67 lei 

 
Achizitor, 

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE 
TECHIRGHIOL 

Furnizor, 

PHYSIOMED Aparatură  

Medicală S.R.L 

MANAGER 

Elena-Roxana Țucmeanu 
 
 
 
 

ADMINISTRATOR,  

POP Jucan Anca Ioana 
 
 
 

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 

Stan Mariana 
 
 
VIZA C.F.P.P 

Lungu Florinela 
 
 
 
COMPARTIMENT JURIDIC 

Casandra Ioana 
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