Contract de servicii
“Servicii de medicina muncii pentru angajatii Consiliului Judeţean
Botoşani pentru anul 2018”
Cod CPV: 85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev.2)
nr.______________data_______________

Preambul
1. În temeiul Legii 98/19 mai 2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul
contract de prestare servicii, între
JUDEŢUL BOTOŞANI prin CONSILIUL JUDEŢEAN, cu sediul în municipiul Botoşani, Piaţa
Revoluţiei nr.1-3, telefon 0231/514712, fax 0231/515020, cod fiscal 3372955, reprezentată prin
Costică Macaleţi - Preşedinte şi Magda Didii - Director executiv Direcţia Buget – Finanţe, în
calitate de achizitor, pe de o parte
şi
……………………… cu sediul în ……………….., Str…………………, tel: …………….; CF
………….. inregistrata la Registrul Comertului
cu nr. …………………, cont
...............................................deschis la Trezoreria ………………….., reprezentată de
……….…………………..…… administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a)
achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
b)
act adiţional - document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului de
prestări servicii.
c)
conflict de interese - înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a
exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice
moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al proiectului,
orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau
prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror terţi susţinători,
sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului.
d)
contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
e)
daune interese / despăgubire generală – suma neprevăzută expres în prezentul contract, care
este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire
plătibilă părţii prejudiciate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor
prevăzute în prezentul contract de către cealaltă parte;
f)
durata contractului - intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între
părţi, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei procedurii de achiziţie de la data intrării sale în vigoare
şi până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada
de garanţie şi eventualele pretenţii fondate pe clauzele sale;

g)
forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, 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 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;
h)
ordin administrativ - orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către prestator
privind prestarea serviciilor;
i)
ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din
punct de vedere juridic în acest contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară
şi propunerea tehnică. În cazul prezentului contract, oferta va desemna documentele de calificare,
propunerea tehnică şi cea financiară acceptate de către achizitor şi pe baza cărora a avut loc
atribuirea acestui contract
j)
penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de
către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire
necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
k)
preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, pentru
serviciile efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către Achizitor;
l)
propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte
condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia
de atribuire;
m)
propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini cuprins
în documentaţia de atribuire;
n)
termeni de referinţă / specificaţii tehnice - descrierea serviciilor ce trebuie prestate sub
contract, şi orice modificări sau adăugiri ale acestora în conformitate cu prevederile Contractului;
o)
termene / perioada - acele perioade care încep să curgă din ziua/ora următoare actului,
ordinului sau evenimentului care determină execuţia unei activităţi. şi care se împlineşte în ziua
/ora exactă specificată pentru finalizarea respectivei activităţi. Atât data de începere cât şi data de
final trebuie să fie în zi lucrătoare.
p)
servicii – ansamblul de activităţi în legătură cu care sunt prestate în baza prezentului
contract, totalitatea activităţilor pe care prestatorul trebuie să le realizeze şi care fac obiectul
prezentului contract;
q)
subcontractant / subcontractare – persoana juridică sau actul prin care o persoană juridică
prestează o parte a activităţilor şi serviciilor atribuite prestatorului.
r)
zi - zi calendaristică, an - 365 de zile, cu excepţia cazurilor unde se prevede altfel.
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
specifică în mod diferit.

3.3. În prezentul contract, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi
contrare: cuvintele care desemnează persoane vor include persoane fizice/juridice şi orice
organizaţie având capacitate juridică.
3.4. Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative
subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.5. Cu excepţia cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai la ceea ce este
expres prevăzut prin clauzele sale, ci şi la toate urmările pe care legea, obiceiul sau echitatea
le dă obligaţiei respective, după natura sa.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii avand ca obiect de activitate “Servicii de medicina
muncii pentru angajatii Consiliului Judeţean Botoşani pentru anul 2018”, în perioadele
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Efectuarea serviciilor medicale profilactice constă în: examenul medical la angajare, de
adaptare, periodic, la reluarea activităţii, supraveghere specială şi promovarea sănătăţii angajaţilor,
în funcţie de natura activităţilor desfăşurate.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, este de …………………. lei fără TVA, la care
se adaugă TVA în valoare de ……………….
5.2 Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară anexă la contract și numărul de investigații efectiv realizate.
6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract este de la data semnării contractului până la data de 31.12.2018.
7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului începe după semnarea acestuia de ambele părţi.Examenele medicale
periodice se vor efectua în trimestrul III al anului, la o dată stabilită de comun acord.Celelalte
examene medicale(la angajare, de adaptare şi la reluarea activităţii) se vor efectua în functie de
necesitătile apărute ocazional în perioada contractuală, la solicitarea achizitorului.
8. Documentele contractului
8.1 . Documentele contractului sunt:
a)Formularul de oferta şi anexa;
b) Caietul de sarcini,
c) Declaratia privind respectarea condițiilor prevăzute in caietul de sarcini;
d) Detalii din catalogul electronic aferente cumpărării directe;
e) Acte adiţionale, dacă există.
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele prevăzute în Legea nr.319/2006 a
securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile HG nr.
355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile privind examenul medical la angajarea în muncă,
examenul medical la adaptare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea muncii,
în funcţie de ocupaţia persoanelor examinate.
9.3. Prestatorul se obligă să respecte calitatea actului medical.
9.4. Prestatorul se obligă să asigure confidenţialitatea actului medical.
9.5. Prestatorul se obligă să întocmească și să completeze fișele de aptitudine în muncă ale
angajaților examinați, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și să le predea
achizitorului.
9.6. Prestatorul se obligă ca, în termen de două săptămâni de la finalizarea controlului medical
periodic, să întocmească un Raport privind starea de sănătate a personalului instituţiei, pe care îl
transmite în scris, împreună cu un set de recomandări necesare pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi
securităţii în muncă a lucrătorilor.
9.7. Prestatorul se obligă să se prezinte la sediul achizitorului în termen de 3 zile de la transmiterea
comenzii pentru examenele medicale (la angajare, de adaptare şi la reluarea activităţii), examene ce
se vor efectua în funcţie de necesitătile apărute ocazional, în perioada contractuală, la solicitarea
achizitorului.Investigaţiile medicale şi examinările clinice, se efectuează la sediul autorităţii
contractante, programat, astfel încât să nu fie afectată activitatea curentă a salariaţilor.
9.8. Prestatorul se obligă să pună la dispoziţia achizitorului dosarele medicale ale salariaţilor
Consiliului Judeţean Botoşani, după încetarea contractului.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1. Achizitorul se obligă să plătească contravaloarea serviciilor prestate către prestator în termen
de 30 de zile, de la data primirii de catre Achizitor a facturii, în contul deschis la Trezorerie
notificat de către Prestator.
10.2. Tarifele consultaţiilor şi investigaţiilor care fac obiectul prezentului contract sunt prevăzute în
anexa la Formularul de ofertă, care face parte integrantă din contract.
10.3. Factura va fi însoţită de anexa detaliată a serviciilor prestate pentru fiecare salariat,
confirmata de reprezentantii achizitorului .
10.4. Investigaţiile clinice şi paraclinice suplimentare, necuprinse în contract, necesare pentru
elucidarea stării de sănătate a angajatului făcute la recomandarea medicului de medicină a muncii
vor fi efectuate şi facturate separat şi numai pe baza răspunderii medicului de medicina muncii, cu
o discuţie prealabilă cu ordonatorul de credite şi în funcţie de bugetul aprobat.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 . In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,02% pe zi din preţul contractului, pentru fiecare zi de
întârziere, până la îndeplinirea, efectivă a obligaţiilor.
11.2 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod
culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde
plata de daune-interese.
11.3 Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.
11.4 In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 10.2, rata
dobânzii legale penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei de referinţă a BNR plus 8 puncte
procentuale. Rata de referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului

se aplică pe întregul semestru. Dobânda penalizatoare pentru plata cu întârziere curge de la
termenul stipulat la art. 10.2.
11.5 Prestatorul poate pretinde daune –interese pentru toate cheltuielile făcute pentru recuperarea
creanței, în condițiile neexecutării la timp a obligației de plată de către achizitor.
11.6 Fără a aduce atingere drepturilor prevăzute la art.11.5. dacă sunt întrunite condițiile întârzierii
la plată, furnizorul poate pretinde achizitorului plata contravalorii în lei la data plății a sumei de 40
de euro, reprezentând daune – interese suplimentare minimale. Obligația de plată a acestei sume
este scadentă de la data la care curge dobânda penalizatoare prevăzută la art. 11.4.
11.7 Suma prevăzută la art. 11.6. este suplimentară cheltuielilor aferente unei eventuale proceduri
de executare silită.

Clauze specifice
12.1. Examenele de specialitate şi numărul acestora vor fi stabilite de medicul de medicina muncii
şi motivate temeinic în funcţie de ocupaţia persoanei examinate.
12.2. Investigaţiile clinice şi paraclinice suplimentare, necuprinse în contract, necesare pentru
elucidarea stării de sănătate a angajatului făcute de către medicul specialist, la recomandarea şi cu
responsabilitatea medicului de medicină a muncii, conform Fişelor privind serviciile profilactice
detaliate în funcţie de examinarea profesională, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr.1 la HG nr.
355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, se
vor efectua după obţinerea acordului achizitorului.
12.3. Efectuarea examenelor medicale se va realiza conform planificării efectuate de către prestator
în colaborare cu persoana desemnată de către achizitor, la sediul achizitorului, astfel încât să un fie
afectată activitatea curentă a salariaţilor.
12.4. Medicul specialist de medicina muncii, în baza “Fişei de solicitare a examenului medical”, a
“Fişei de identificare a factorilor de risc profesional”, a dosarului medical şi a examenelor medicale
efectuate, va completa în două exemplare, unul pentru angajator, celălat pentru lucrător “Fişa de
aptitudine” cu concluzia examenului medical: apt, apt condiţionat, inapt temporar sau inapt pentru
locul de muncă respectiv.
12.5 La predarea către beneficiar a rezultatelor se va anexa bilanţul statistic şi studiul morbidităţii
specifice şi nespecifice pentru toţi angajaţii instituţiei redactat de medicul de medicina muncii.
13. Alte resposabilităţi ale prestatorului
13.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă
cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
13.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu durata
contractului prevazuta la pct. 6.1. Pentru efectuarea investigaţiilor clinice suplimentare se vor purta
discuţii prealabile cu ordonatorul de credite sau cu persoana responsabilă din unitate pentru a se
încadra în bugetul aprobat. Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
14. Recepţie şi verificări
14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile prezentului contract.
14.2. Prestatorul va întocmi şi completa fisele de aptitudine în muncă ale angajaţilor examinaţi, în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi să le va preda achizitorului, după finalizare.

14.3. În termen de două săptămâni de la finalizarea controlului medical periodic, prestatorul va
întocmi un Raport privind starea de sănătate a personalului instituţiei, pe care îl transmite în scris,
împreună cu un set de recomandări necesare pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi securităţii în muncă a
lucrătorilor.
14.4. Factura va fi însoţită de anexa detaliată a serviciilor prestate pentru fiecare salariat,
confirmată de reprezentanţii achizitorului.
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
15.1.- (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor după semnarea contractului, la
data mentionata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului,
15.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de parţi,
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor mentionata in ordinul de incepere
a prestarii serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea
contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei
faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act
adiţional.
15.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
prestatorului.
16. Ajustarea preţului contractului
16.1. Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
16.2. Preţul contractului este ferm.
17.Modalităţi de plată
17.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de cel mult 30 de zile
calendaristice, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru
combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte
încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.
17.2. - Plata serviciilor prestate se va efectua pe baza facturii însoţită de anexa detaliată a serviciilor
prestate pentru fiecare salariat (pentru serviciile medicale efectiv prestate), confirmată de
reprezentanţii achizitorului.
18. Amendamente
18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
19. Subcontractanţi - nu este cazul
20. Cesiunea

20.1. Prezentul contract nu se cesioneaza.
21. Forţa majoră
21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3. 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.
21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea
limitării consecinţelor.
21.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1. Achizitorul şi prestatorul 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 legatură cu
îndeplinirea contractului.
22.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele
judecatoreşti din România.
23. Pact comisoriu
23.1 Prestatorul are obligația de a începe furnizarea serviciilor după semnarea contractului.
23.2 Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen, prin executarea, de către ambele părți, a
tuturor obligațiilor ce le revin conform contractului, sau ca urmare a dispariției, fără vina nici uneia
dintre părți, a unui element esențial al contractului, astfel cum acesta este definit în legislația
aplicabilă.
23.3 În plus față de motivele de încetare a contractului menționate în prezentul contract, achizitorul
are dreptul de a considera contractul ca reziliat, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, în
cazul în care acesta:
a) intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator
judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate or fac obiectul unui aranjament cu creditorii
sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile prevăzute
la litera a);
c) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care
a adus atingere eticii și/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la
conduita profesională, dovedite de achizitor prin orice mijloace permise de lege;
d) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru fraudă,
corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală prin care sunt aduse
prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene;
e) a fost declarat vinovat de încălcarea gravă a obligațiilor contractuale ca urmare a unei alte
proceduri de licitație sau atribuire de grant, finanțată din bugetul Uniunii Europene;
f) este afectat de transformări de ordin organizațional, prin care sunt modificate statutul
juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepția cazurilor în care astfel de
modificări sunt acceptate printr-un act adițional la prezentul contract;

g) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedică executarea
corespunzătoare a prezentului contract;
23.4 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta
are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părților, prin act adițional.
23.5 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.
23.6 Prezentul contract se va prelungi în mod automat, pentru aceeași perioadă de timp, cu excepția
situației în care, cu 30 de zile înainte de data finalizării acestuia, achizitorul notifică în acest sens
prestatorul cu privire la intenția de neprelungire a contractului.
24. Limba care guvernează contractul
24.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
25. Comunicări
25.1. - (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.
25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.
26. Legea aplicabilă contractului
26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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