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          CONTRACT  DE  FURNIZARE  
 
 
    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 de furnizare de produse, intre 
 
1. Părţile contractului  

    SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL, cu sediul în 
oras Techirghiol, str. dr. Victor Climescu, nr. 34-40, cod poştal 906100, judet Constanta, telefon 
0241/481.711  fax 0241/735.705, email sbtghiol@sbtghiol.ro, cod fiscal 4300868, cont 
RO52TREZ23F660606200102X deschis la Trezoreria Eforie, reprezentat legal prin manager - 
ALMASAN Elena-Roxana, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte 
 
si  
       SC SMART TEAM CLEANING SRL cu sediul in oras Bragadiru, soseaua Alexandriei,  
nr.476, camera 1, bloc D1, sc.1, et.2, ap.5, cod postal 077025, judet Ilfov, tel.0723.508.410, Numar 
de inregistrare in Registrul Comertului – J23/3508/2013, CIF 29184661, cont 
RO86TREZ4215069XXX008640 deschis la Trezoreria Ilfov, reprezentata prin administrador – 
VASILESCU Dragos-Mihai, in calitate de FURNIZOR, pe de alta parte 
 
 
2. Definiţii 
    2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel: 
    a. contract subsecvent- prezentul contract şi toate anexele sale; 
    b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
    c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului subsecvent, 
pentru îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract subsecvent; 
    d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 
prezentul contract subsecvent pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului; 
    e. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea 
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenta tehnica 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 rezulta un produs 
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin  
caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi 
serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului; 
    g. destinaţie finala - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
    h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2010 - Camera 
Internationala de Comerţ (CIC); 
    i. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greselii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibila 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revoluţii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi; 
    j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile 
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3. Interpretare 
    3.1.  În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
    3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifica în mod diferit. 
 
4. Obiectul principal al contractului 
    4.1.  Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vândă, sa livreze următoarele produse: 
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Detergent degresant universal 5l. 39831220-4 buc 5 35 175 
Bureti baie 39224320-7 buc 80 2.5 200 
Bureti inox 3/set 39000000-2 buc 148 2.5 370 
Bureti sarma 3/set 39224320-7 set 109 1.8 196.2 
Bureti vase 3/set 39224320-7 buc 214 1.4 299.6 
Ceara parchet 5 L 39831240-0 buc 10 35 350 
Clor 5l 24311900-6 buc 74 15.7 1161.8 
Cozi matura 39812400-1 buc 14 6.9 96.6 
Coada lemn 39812400-1 buc 43 6.9 296.7 
Coada pt mop albastru 39812400-1 buc 30 6.9 207 
Coada pt mop rosu 39812400-1 buc 30 6.6 198 
Coada telescopica 19000000-6 buc 4 26 104 
Coli albe mari 37823000-3 set 2 89.4 178.8 
Cos gunoi cu capac si pedala 35 l 39831240-0 buc 30 60 1800 
Crema abraziva 39813000-4 buc 237 6.9 1635.3 
Decapons 24000000-4 buc 15 65 975 
Degresant profesional aragaz 1l 39831220-4 buc 25 16.5 412.5 
Detergent vase 5l 39831210-1 buc 50 20.8 1040 
Detergent degresant cu pulverizator 1 l 39831220-4 buc 20 38 760 
Detergent gel WC 39831240-0 buc 202 9.78 1975.56 
Detergent gresie si faianta 5 l 39831200-8 buc 49 39 1911 
Detergent linoleum 5l 39831200-8 buc 78 46.3 3611.4 
Solutie anticalcar 1 l 39831240-0 buc 50 12 600 
Detergent profesional geam pulverizator 39831200-8 buc 250 6 1500 
Detergent vase 5 l 39831210-1 buc 3 20.8 62.4 
Detratant 5 l 39831600-2 buc 8 50 400 
Faras lamela si coada 39224350-6 buc 51 7.5 382.5 
Folie alimentara  30237280-5 buc 8 18 144 
Folie aluminiu  39221150-3 buc 10 11 110 
Galeata cu storcator albastra 15l 39224330-0 buc 10 18 180 
Galeata cu storcator rosie 15l 39224330-0 buc 14 18 252 
Galeata namol 10 L 19000000-6 buc 100 11 1100 
Galetusa rosie 5l. 39224330-0 buc 2 7 14 
Hartie igienica 10/set 33761000-2 buc 1426 12 17112 
Hartie igienica Bulk 19000000-6 set 400 4 1600 
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Hartie igienica TORK 39514300-1 buc 267 16.36 4368.12 
Lavete umede 3/set 39831240-0 buc 197 2.5 492.5 
Lavete uscate 3 culori 39831240-0 buc 100 2.5 250 
Lavete uscate albastre 3/set 39831240-0 buc 114 2.5 285 
Lavete uscate galbene 3/set 39831240-0 buc 122 2.5 305 
Lavete uscate rosii 3/set 39831240-0 buc 114 2.5 285 
Lavete uscate verzi 3/set 39831240-0 buc 8 2.5 20 
Manusi menaj 19000000-6 buc 657 2.1 1379.7 
Matura PVC 39224100-9   84 6.8 571.2 
Odorizant WC 44411000-4 buc 440 8.1 3564 
Pahare unica folosinta 100/set 39221123-5 buc 160 4.3 688 
Pamatuf praf 19000000-6 buc 10 5.9 59 
Perii paie cu coada  
 (pt rosturile de la gresie) 39224300-1 buc 6 15 90 
Perie PVC pt covoare cu coada 39224300-1 buc 10 3.36 33.6 
Perie sarma pentru curatat gratar 39224300-1 buc 5 8 40 
Perie wc +suport 44410000-7 litri 122 9 1098 
Pompa desfundat chiuveta 19520000-7 buc 13 6.85 89.05 
Prosop derulare centrala 210m 33760000-5 buc 200 21 4200 
Prosop hartie derulare maini 240m 39514300-1 buc 514 21 10794 
Pungi pentru ambalat 2 kg 18934000-5 buc 4 6.5 26 
Pungi pentru ambalat 3 kg 18934000-5 buc 4 7.9 31.6 
Pungi pentru ambalat 5 kg 18934000-5 buc 4 34.5 138 
Racleta geam 42996300-7 buc 20 6.9 138 
Racleta pardoseala apa 19000000-6 buc 90 6.9 621 
Rezerva mop 39831240-0 buc 370 8.5 3145 
Rezerva mop dreptunghiulara 39831240-0 buc 21 35 735 
Saci menaj 120l 19640000-4 buc 960 8.3 7968 
Saci menaj 240l 19640000-4 buc 850 8.3 7055 
Saci menaj 35l 19640000-4 buc 640 3.5 2240 
Saci menaj 60l 19640000-4 buc 690 3 2070 
Sapun lichid 5l 33711900-6 buc 42 29 1218 
Sapun turist 33711900-6 buc 2500 0.45 1125 
Servetele dozator Z lucart 39513200-3 buc 1107 4.7 5202.9 
Servetele masa 100/set 39513200-3 KG 4000 2.6 10400 
Solutie anticalcar  39831240-0 buc 100 12 1200 
Solutie anticalcar masini vase+rezistente 24000000-4 buc 10 30 300 
Solutie de frigider 0.750 ml 44410000-7 buc 98 20.4 1999.2 
Solutie desfundat tevi 1 litru 39831240-0 buc 121 14 1694 
Solutie igienizanta pt suprafete 5 l 39831200-8 buc 3 53.4 160.2 
Solutie inox cu pulverizator 75 ml 24000000-4 buc 50 9.8 490 
Solutie inox tip CILIT 1l 39831240-0 buc 105 16.3 1711.5 
Solutie mobila cu pulverizator 1 L 39833000-0 buc 94 4.16 391.04 
Solutie pardoseala uscare rapida - 5 l 39831240-0 buc 57 41.8 2382.6 
Sorturi PVC mari 18233000-1 buc 40 29 1160 
Papuci cauciuc 19000000-6 buc 40 25 1000 
TOTAL:         124.625,57 

 
 4.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze produsele care fac obiectul prezentului contract, 
esalonat, prin comenzi emise in functie de necesitati, fara a se obliga ca pana la finalizarea 
contractului sa achizitioneze intreaga cantitate de produse mentionate. 
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5. Preţul contractului 
    5.1.  Valoarea totala estimata a contractului, respectiv preţul total al produselor şi al serviciilor 
accesorii prestate este de 124.625,57 Lei, pretul cu TVA fiind de 148.304,43 lei. 
 
6. Durata contractului 
    6.1. Prezentul contract intra in vigoare din data de 22.11.2018 şi este valabil pana la 31.12.2018. 
  
7. Executarea contractului 
    7.1. Executarea contractului începe la 23.11.2018 . 
    7.2. Furnizorul se obliga sa livreze produsele comandate in termen de maximum 5 zile calendaristice 
de la data emiterii comenzii. 
     
8. Documentele contractului subsecvent 
    8.1. Documentele contractului subsecvent sunt: 
 a) centralizator materiale nr.19878/20.11.2018; 
 b) nota de estimare nr. 19881/20.11.2018; 
 c) nota justificativa nr.19882/20.11.2018; 
 d) ofertele din catalogul electronic SICAP a SC. SMART TEAM CLEANING SRL. 
   
9. Obligaţiile principale ale furnizorului 
    9.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
oferta şi să instruiască personalul de deservire al produselor nominalizat de către achizitor. 
    9.2. 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. 
     
10. Obligaţiile principale ale achizitorului 
    10.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele în termenul convenit. 
    10.2. 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.  
    10.3. 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. 
    
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
    11.1. 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. 
   11.2. 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 platii, ca penalităţi, 0,1% pe zi de întîrziere din plata 
neefectuata. 
    11.3. 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. 
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  11.4. 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.    
 
12 . Recepţie, inspecţii şi teste 
    12.1. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a 
verifica conformitatea lor  cu specificatiile mentionate. 
    12.2. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspectiilor. 
    12.3. Inspectiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la 
destinaţia finala a produselor indicată la art. 14.1.  
    12.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are 
dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului: 
    a) de a înlocui produsele refuzate; sau  
    b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele sa corespundă specificatiilor lor tehnice. 
În cazul în care se alege această variantă, furnizorul trebuie să asigure achizitorului utilizarea 
unui produs echivalent până la remedierea neconcordanţelor, dacă aceasta necesită mai mult de 
48 de ore. 
    12.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau 
amânat datorită faptului ca produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea 
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finala. 
    12.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumarii garanţiilor 
sau altor obligaţii prevăzute în contract. 
    
13. Ambalare şi marcare 
    13.1. (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea sa facă fata, fără limitare, 
la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi 
la precipitatiile care ar putea sa apara în timpul transportului şi depozitarii în aer liber, în asa fel încât sa 
ajungă în buna stare la destinaţia finala. 
    (2) În cazul ambalarii greutatilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este 
cazul, distanta mare pana la destinaţia finala a produselor şi absenta facilităţilor de manipulare grea în 
toate punctele de tranzit. 
    13.2. Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afară pachetelor vor respecta strict 
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare. 
    13.3. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei 
coletelor (paleti de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 
     
14. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
    14.1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finala indicată de achizitor, respectiv 
respectând: 
          a) datele; şi 
          b) termenul comercial DDP, după primirea ordinului de începere. 
    
   14.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, 
cat şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, 
cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare. 
            (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele: 
 a. factura fiscală; 
 b. avizul de expediţie; 
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 c. certificatul de calitate; 
 d. certificatul de garanţie, calitate ; 
 e. după caz, poliţa de asigurare pentru toate riscurile. 
    14.3. Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face 
după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe 
documentele emise de furnizor pentru livrare. 
    14.4. Livrarea produselor se considera încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor de recepţie a produselor. 
  
15. Asigurări 
    15.1. Furnizorul are obligaţia, pe cheltuiala sa, de a asigura complet produsele furnizate prin 
contract impotriva pierderii sau deteriorarii la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în condiţii DDP 
până după punerea lor în funcţiune la destinaţia finală. 
 
16. Servicii 
    16.1. Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile 
accesorii furnizarii produselor, fără a modifica preţul contractului. Aceste servicii sunt instalarea (daca 
este cazul), punerea în funcţiune şi instruirea personalului de deservire desemnat de către achizitor. 
    16.2. Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, în maximum 2 zile lucrătoare de la livrarea 
produselor la destinaţia finală, cu condiţia ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie 
de garanţie asumată prin contract. 
     
17. Perioada de garantie acordată produselor 
    17.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de 
ultima generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De 
asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea 
niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul 
şi/sau materialul sunt cerute în mod expres de către achizitor) ori oricărei alte acţiuni sau omisiuni a 
furnizorului şi ca acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare. 

    17.2. (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către promitentul furnizor este 
garantia oferita de catre producator. 
    (2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea, instalarea şi 
punerea în funcţiune a acestora la destinaţia finala. 
    17.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie 
ce apare în conformitate cu aceasta garanţie. 
    17.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defectiunea în 
maximum 48 de ore de la notificare. Dacă acest lucru nu este posibil produsul se va înlocui cu 
unul nou identic cu cel defect, sau, dacă acest lucru nu mai este posibil, cu unul de generaţie mai 
nouă, având cel puţin aceeaşi parametrii tehnici. Oricare dintre cele două variante nu va implica 
costuri suplimentare pentru achizitor..  
        
18. Ajustarea preţului contractului 
    18.1.  Preţul contractului este ferm, ajustarea sa nefiind permisă. 
   
19. Amendamente 
    19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezeaza 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
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20. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
    20.1. Promitentul furnizor are obligaţia de a îndeplini acordul cadru de furnizare în 

perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare. 
    20.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii acordului cadru promitentul furnizor nu respecta graficul de 

livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, promitentul 
achizitor; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu 
acordul părţilor, prin act adiţional. 

    20.3. În afară cazului în care promitentul achizitor este de acord cu o prelungire a termenului de 
livrare sau de prestare a serviciilor conexe, orice întârziere în îndeplinirea contractului da 
dreptul promitentului achizitor de a solicita penalităţi promitentului furnizor. 

 
21. Cesiunea 
    21.1. Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand 
in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial. 
     
22. Forta majoră 
   22.1. Forta majoră este constatată de o autoritate competenta. 
   22.2. Forta majoră exonereaza părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
    22.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor pana la apariţia acesteia. 
    22.4. Partea contractantă care invoca forta majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 
în mod complet, producerea acesteia şi sa ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
    22.5. Dacă forta majoră acţionează sau se estimeaza ca va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna dintre părţi sa poată pretinde celeilalte daune-interese. 
    
23. Soluţionarea litigiilor 
    23.1. Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu 
îndeplinirea contractului. 
    23.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc sa 
rezolve în mod amiabil o divergenta contractuală, oricare poate solicita soluţionarea acesteia de 
către instanţa competentă material de la sediul autorităţii contractante. 
     
24. Limba contractului 
    24.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
25. Comunicări 
    25.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisă în scris. 
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în momentul primirii. 
    25.2.  Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării, însoţită de un rezumat al informaţiilor communicate. 
   
26. Legea aplicabilă contractului 
    26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
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     Părţile au înţeles sa încheie astăzi, _________________, prezentul contract în 2 (doua) 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte, fiecare exemplar avand un numar de 8 (opt) pagini.  
 

Achizitor, 
SANATORIUL BALNEAR ŞI DE 
RECUPERARE TECHIRGHIOL 

Furnizor, 
SC SMART TEAM CLEANING SRL 

Manager 
Almasan Elena-Roxana 
 
 
 
 
 

                       Administrator, 
                       Vasilescu Dragos-Mihai 

Director financiar contabil 
Stan Mariana 
 
 
Viza C.F.P.P 
Lungu Florinela 
 
 
 
 
Compartiment Juridic,  
Casandra Ioana 
 
 
 




