
Contract de furnizare energie electrica 
nr. 3024170928 data 24.03.2022

1. Părţile contractante
în temeiul prevederilor art.7, alin (5) din Legea 98 din 19.05.2016, privind achiziţiile publice, 

s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,

între
Autoritatea contractantă: GARDA FORESTIERĂ BRAŞOV, -

' — — D • ---------- -

Ş'

S.C. E.ON ENERGIE ROM ÂNIA S.A.

.1

furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - în  prezentul contract următorii termeni vor ti interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi fu rn izor  - părţile contractante, aşa cum simt acestea numite în prezentul contract;
c. preţu l 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, once alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul 
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului,
e. servicii - setvicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, 
cum ar fî 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 şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea 
furnizorului,
g. destinaţie fin a lă  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii com erciali de livrare vor fi interpretaţi conform 1NCOTER.MS 2000 -  Camera 
Internaţională de Comerţ (CIC);
i. fo rţa  majoră - reprezintă eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu se 
află sub controlul părţii afectate, prevăzut în m od lim itativ după cum urmează: starea de război, 
revoluţiile, calamităţile naturale, incendiile, inundaţiile, dispoziţiile ANRE sau ale Dispecerului 
Energetic Naţional, situaţiile de avarie în SEN, încetarea sau suspendarea Licenţei de furnizare sau a 
altor licenţe/autorizaţii/avize necesare pentru executarea prezentului Contract, indisponibilitatea totală 
sau parţială a energiei electrice cauzată de un evenim ent de forţă m ajoră care afectează un 
furnizor/producător de la care achiziţionează energie electrică furnizorul, inclusiv situaţii de criză pe 
piaţa energiei electrice, care ar împiedica executarea totală sau parţiala a obligaţiilor contractuale ale 
uneia dintre Părţi.Nu este considerat forţă majoră un evenim ent asemenea celor de mai sus care, iară a 
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din 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 vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 
în mod diferit

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţu l contractului
4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze “furnizare energie electrica de joasă tensiune pentru sediul

Gărzii Forestiere Braşov -  str. Ion Slavici nr. 15A., în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 
contract. Furnizorul va livra o cantitate de energie electrică previzională de i pentru perioada
01.04.2022-31.08.2022.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru produsul ce face obiectul 

contractului de furnizare.
4.3. -  Preţul cuprinde: preţ de bază (furnizor), tarif reglementat de transport, tarif reglementat de 
distribuţie, acciza comercială, contribuţie cogenerare şi certificate verzi.
4.3. -  Preţul de bază specific furnizorului, iară TVA. este fix garantat - ferm şi nu poate fi modificat pe 
toată perioada de valabilitate a contractului, indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv 
consum ată de achizitor.
4.4. -  Preml nrnduselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate, piătibil furnizorului de către achizitor 
este de , iei/Mwh, la care se f>d»ni»ă T.V.A. în valoare iei şi este compus din:
- preţ de bază (furnizor) în lei/MWh: lei / M wh fără T.V.A;
- tarif transport în lei/MWh: iei / Mwh fără T.V.A;
- ta rif distribuţie în lei/MWh: ;i / M wh fără T.V.A;
- acciza necomercială în lei/MWh: lei / Mwh fară T.V.A;
- contribuţie cogenerare în lei/MWh: „ lei / Mwh fară T.V.A;
- certificate verzi în lei/MWh: lei / M wh fară T.V.A;
4.5. -  Valoarea contractului este de lei la care se adaugă T.V.A în valoare de ' ii.
4.6. - Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu cheltui valoarea estimata respectiv cantitatea 
estimata de MWh.
4.7. - Plata facturilor se va efectua în conformitate cu alocaţiile bugetare aprobate pentru obiectul 
contractului prevăzut la acest articol.

5. Durata contractului
5.1 -  Contractul este valabil de la data de 01.04.2022 până la data de 31.08.2022.

6. Docum entele contractului
6.1 - Documentele contractului s u n t :

a) prezentul înscris
b) oferta de preţ cu numărul
c) anunţul publicitar ADV 1275533
d) caietul de sarcini

7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1 ~ Furnizorul se obligă să furnizeze, produsele definite în prezentul contract.
7.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
ofertă.
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenul precizat la articolul 5. Durata contractului
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7.20. - F

7.21. -

j> „■ ,

8. Obligaţiile m in i mala ale achizitorului
8,1-
ia emiterea facturii.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor şi rezilierea contractului
9.1 -  în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci 
achizitorul are dreptul de a calcula, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu dobânda legală penalizatoare 
calculată potrivit art.3, alin.2Ai din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală 
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
fmanciar-fiscale în domeniul bancar cu modificările şi com pletările ulterioare.
9.2 - în cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen, atunci acestuia îi revine obligaţia 
de a plăti, ca penalităţi, pentru suma neachitată, dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, 
alin.2Aî din Ordonanţa Guvernului nr. 13/20.11 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare 
pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul 
bancar cu m odificările şi completările ulterioare.
9.3 -  Nerespectarea obligaţiilor asumate prm prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea 
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile prevederilor art. 1535-1536 din Legea 
nr.287/2009 privind Codul Civil rep. cu modificările şi completările ulterioare.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 
denunţare să nu prejudicieze sau să 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 până la data denunţării unilaterale a contractului.
9.5 - în toate cazurile, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
9.6. Furnizorul are dreptul, cu un preaviz de 5 (cinci) zile lucrătoare, să limiteze sau să întrerupă 
furnizarea energiei electrice în cazul neachitării de către achizitor a contravalorii facturilor şi/sau a 
dobânzilor penalizatoare sau a altor sume datorate de către achizitor în temeiul prezentului Contract.
9.7. Reluarea furnizării se va face după efectuarea plăţii integrale de către achizitor a facturii, a 
dobânzilor penalizatoare datorate, a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării.

Clauze specifice

10. Ajustarea/  actualizarea nr vi ului rnntrartuhil
î o . i - m

achizitor
- ( 2 ) 1  ______ ...  ' • ■
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11. Plata Facturilor
11.1 - " ' ' ' J - •

|  j  £  ------ + n u t A v i í o h i  s*r\r\i~rci ("» taT ltP

11.3 - d  a “ ‘ ........................ -  ........  .............. .. »or fi

12. Forţa majoră
12.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
12.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în carc aceasta acţionează.
12.3 - 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.
12.4 - 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.
12.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
12.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

13. Prelucrarea datelor cu caracter personal
13.1 Colectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în 
conformitate cu prevederile Regulamentului nr, 679/2016, precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale 
în materie, realizării scopului contractului subsecvent, precum şi în scop statistic.
13.2 Datele cu caracter personal, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679 /  2016, vor fi 
prelucrate în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de 
verificare şi urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat 
prezentul contract subsecvent.
13.3 Părţile contractuale vor lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuţii 
şi competenţe instituţionale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu 
caracater personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer către terţi ori publicare 
pe surse publice interne sau externe.
13.4 Părţile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuţii şi competenţe instituţionale toate 
condiţiile tehnice şi organizatorice pentru păstrarea confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii 
datelor cu caracter personal.
13.5 Părţile contractuale se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucăni datelor cu caracter personal din prezentul contract subscevent, în vederea adoptării de 
urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale 
de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.C.D.C.P.), conform obligaţiilor ce 
decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.
13.6 Părţile contractuale, prin reprezentaţii desemnaţi să prelucreze datele cu caracter personal din 
actualul contract şi Acte Adiţionale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar al prezentului 
contract sau al Actelor Adiţionale, vor întocmi evidenţele activităţilor de prelucrare conform art. 30 din 
Regulementul (UE) nr. 679/2016, precum şi a consimţământului
persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris şi format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de 
către A.N.S.P.D.C.P.

I
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14. Soluţionarea litigiilor
14.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune 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.
14.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 
rezolve în m od amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 
către instanţele judecătoreşti din România.

75. Limba care guvernează contractul
15.1-  Limba care guvernează contractul este limba română.

16. Comunicări
16.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris.
(2) Orice docum ent scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
16.2 - Com unicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

7 7. Legea aplicabilă contractului
17.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi 24.03.2022 prezentul contract în 2 (două) exemplare, un 
exemplar pentru furnizor şi unul pentru achizitor.

ACHIZITOR,
GARDA FORESTIERĂ BRASOV  

INSPECTOR Ş E F ^

FURNIZOR,
E.ON ENERGIE ROM ÂNIA S.A.

DIRECTOR GENERAL

Vizat CFP
D I R E C T ^  GE înERAL ADJUNCT

Şef Serviciu FCJA

«

Consilier juridic
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C ontract de furnizare gaze naturale 
nr. 3024170938 data 24.03.2022

GAROrreRisTÎil&RAŞOV
INTRARE .. <  /.f<5— ^ N r ........^ ........

1. Părţile contractante
în temeiul prevederilor art.7, alin (5) din Legea 98 din 19.05.2016, privind achiziţiile publice, 

s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,

între
Autoritatea contractantă: GARDA FORESTIERĂ BRAŞOV, , 

şi

S.C. E.ON ENERGIE ROM ÂNIA S.A. ____ «•«.

fu rn izo r, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract -prezentul contract şi toate anexele saie;
b. achizitor şi furn izor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţu l 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, once alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul 
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrăni produselor, respectiv activităţile 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. O riginea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea 
furnizorului;
g. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. term enii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERM S 2000 -  Camera 
Internaţională de Comerţ (CIC);
î. forţa  majoră - reprezintă un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu 
se află sub controlul părţii afectate, prevăzut în mod limitativ după cum urmează: starea de război, 
revoluţiile, calamităţile naturale, incendiile, inundaţiile, dispoziţiile ANRE sau ale Direcţiei Operator 
Piaţă Gaze Naturale din cadrul SNTGN Transgaz încetarea sau suspendarea Licenţei de furnizare sau a 
altor licenţe/autorizaţii/avize necesare pentru executarea prezentului Contract, indisponibilitatea totală 
sau parţială a gazelor naturale cauzată de un eveniment de foiţă majoră care afectează un 
furnizor/producător de la care achiziţionează gaze naturale furnizorul, inclusiv situaţii de criză pe piaţa 
gazelor naturale, care ar împiedica executarea totală sau parţială a obligaţiilor contractuale ale uneia 
dintre părţi. 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; 
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 vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 
în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. O biectul şi preţu l contractului
4.1. - Furnizorul ■

4.2.
c
4.3. 
c
4.3. ■

să include şi costui umcuu» u. v. „ . -------
4.6 .- Preţul produselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate, plăiiDii iuim /.uiw „. - ătre achizitor
este de care se T.V.A. în valoare ' i este compus din:
- preţ de bază (furnizor) în lei/MWh: .
- tarif transport în lei/MWh
- tarif distribuţie în lei/MWh:
- tarif înm agazinare în lei/MWh:
- acciza com ercială în lei/MWh:
4.7. -  Valoarea contractului este d • bc adaugă T.V.A în valoare d
4.8 - Autoritatea contractanta isi rezerva orepiui uv » «»a cheltui valoarea estimată respectiv canuwica 
estimată de MWh,
4.7. - Plata facturilor se va efectua în conformitate cu alocaţiile bugetare aprobate pentru obiectul 
contractului prevăzut la acest articol.

5. Durata contractului
5. ] -  Contractul este valabil de la data de nă la data de

6. D ocum entele contractului
6 .1 - Documentele contractului s u n t:

a) prezentul înscris
b) oferta de preţ cu numărul
c) anunţul publicitar A D V 1274511
d) caietul de sarcini

7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7 .1 -  Furnizorul se obligă să furnizeze, produsele definite în prezentul contract.
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7.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate In 
ofertă.
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenul precizat la articolul 5 Durata contractului 
7.4. c
(1) ........... - - - - - .....................  -  - '¡:

a) > ........... - ........... - .......  ~
l

b)

(2)
coi

_____ t
" a 

face

(3,
contract dacă:

contractanta; 
b) • '

\

. -------i , , i  -----_i -_ i - . r i - .u - .  ----- ......

d)
oh
7.5.

7.6.

7 .7 .. 
7.8.

-o——r*~---

- i -----------

»i i u i / d C l l v  îiapiv-*i

a
7.9. 
ut
7.10. j

7.11.

7..
r
*■— ie. --------- ■-><

7.13.

c
7.14.

e ice,

»*> V V

1 < ir-, r tv c i t i v -  <L«x
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7.15
lucrării

' f  i ' j ' "  ' ■ j

irile '  % ........ - : .......
1 - ■ :--r . 'i ’ •

prehi;.u ^ •■■■: ■■
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7.23. - 
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7.24.

ire

st
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8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1- Achizitorul se obliga să plătească preţul produselor către furnizor in terme ie

De asemenea, achizitorul se obligă să respecte toate/onee alte obligaţii stabilite în sarcina acestuia şi 
prevăzute în reglementările aplicabile în domeniul furnizării gazelor naturale.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor şi rezilierea contractului
9.1 -  în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu işi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci 
achizitorul are dreptul de a calcula, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu dobânda legală penalizatoare 
calculată potrivii ait.3, alin.2Ai din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală 
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglem entarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniu! bancar cu m odificările şi completările ulterioare.
9.2 - în cazul. în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen, atunci acestuia îi revine obligaţia 
de a plăti, ca penalităţi, pentru suma neachitată, dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3,
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pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul 
bancar cu modificările şi com pletările ulterioare,
9.3 — Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea 
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile prevederilor art. 1535-1536 din Legea 
nr.287/2009 privind Codul Civil rep. cu modificările şi completările ulterioare.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, Iară nici o compensaţie, daca acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 
denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest 
caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
9.5 - în toate cazurile, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
9.6. Furnizorul are dreptul, cu un preaviz de 5 (cinci) zile calendaristice, să limiteze sau să întrerupă 
furnizarea gazelor naturale în cazul neachitârii de către achizitor a contravalorii facturilor şi/sau a 
dobânzilor penalizatoare sau a altor sume datorate de către achizitor în temeiul prezentului Contract.
9.7. Reluarea furnizării se va face după efectuarea plăţii integrale de către achizitor a facturii, a 
dobânzilor penalizatoare datorate, a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării.

Clauze specifice

10. A justarea/ actualizarea preţu lui contractului
10 1 - (1 _______ ~ ’ "  .............. .

____» U C  g ,a /.A / h w >,v« .

achizitor.
- ( 2 )  îi

COli.

11. Plata Facturilor
11.1

I 1.2- 
1 1 3 -

12. Livrare; ambalare, etichetare, transport si asigurare nu durata transportului
12 1
12.2 ~

13. Forţa majoră
13.1 - Forţa m ajoră este constatată de o autoritate competentă.
13.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
13.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apanţia acesteia.
13.4 - Partea contractantă care invocă iorţa 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.
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13.5 - Partea contractantă carc invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
13.6 - Dacă foita majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile. 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, iară ca 
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

14. Prelucrarea datelor cu caracter personal
14.1 Colectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în 
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale 
în materie, realizării scopului contractului subsecvent, precum si în scop statistic.
14.2 Datele cu caracter personal, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679 / 2016, vor fi 
prelucrate în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de 
verificare şi urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat 
prezentul contract subsecvent.
14.3 Părţile contractuale vor lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuţii 
şi competenţe instituţionale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu 
caracater personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer către terţi ori publicare 
pe surse publice interne sau externe.
14.4 Părţile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuţii şi competenţe instituţionale toate 
condiţiile tehnice şi organizatorice pentru păstrarea confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii 
datelor cu caracter personal.
14.5 Părţile contractuale se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucării datelor cu caracter personal din prezentul contract subscevent, în vederea adoptării de 
urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale 
de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.C.D.C.P.), conform obligaţiilor ce 
decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.
14.6 Părţile contractuale, prin reprezentaţii desemnaţi să prelucreze datele cu caracter personal din 
actualul contract şi Acte Adiţionale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar al prezentului 
contract sau al Actelor Adiţionale, vor întocmi evidenţele activităţilor de prelucrare conform art. 30 din 
Regulementul (UE) nr. 679/2016, precum  şi a consimţământului persoanelor vizate făcând dovada 
acestora în scris şi format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către A.N.S.P.D.C.P.

15. Soluţionarea litigiilor
15.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune 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.
15.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 
rezolve in mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 
către instanţele judecătoreşti din România.

16. Limba care guvernează contractul
16.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

17. Comunicări
17.1 - (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.
17.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.
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18. Legea aplicabilă contractului
18.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi 24.03.2022 prezentul contract în 2 (două) exemplare, 
exemplar pentru furnizor şi unul pentru achizitor.

ACH IZITOR, FURNIZOR,
GARDA FO RESTIERĂ BRAŞOV E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.

INSPECTOR ŞEF
DIRECTOR GENERAL

Vizat CFP DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

/

Şef Serviciu FCJA

Consilier juridic



CONTRACT DE SERVICII

nr. in <2.9.0&. ¿¿¿Z- ///(

1. Părţile contractante:

în tem eiul p revederilor art.7 . alin (5) din Legea 98 din 19,05.2016, privind achiziţiile  publice, 
s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, 
în t re
G A R D A  FO RESTIF.RĂ RRASOV

■  ------------T  ’ 7 '  " i   *

achizitor, pe de o parte 
Şi
S.C. RSI CO M PA N Y  S.R.I ..

Articol 2

2. D efiniţii:
2.1. în prezentul contract, urm ătorii term eni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.
b. achizitor ş i p resta to r  - părţile contractante, aşa cum  sunt acestea num ite în prezentul contract;
c. p reţu l con tractu lu i - preţui p lătib ilit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tu turor obligaţiilor asum ate prin contract;
d. servic ii - activ ităţi a căror prestare fac obiectul contractului;
e. fo r ţa  m ajoră  - un evenim ent mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la m om entul încheierii contractului şi care face im posibilă executarea 
şi, respectiv îndeplin irea contractului; sunt considerate asem enea evenim ente: războaie, revoluţii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apăru te ca urm are a unei carantine, 
em bargou. enum erarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. N u este considerat forţă m ajoră un evenim ent 
asem enea celor de mai sus care. Iară a crea o im posibilitate de executare, face extrem  de costisitoare 
executarea ob ligaţiilo r uneia din părţi;
f. z i - zi calendaristică; an  - 365 de zile.

3. Interpretare:
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la form a singular vor include 
form a de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este perm is de context.
3.2. Term enul z i  sau zile  sau orice referire la zile reprezin tă zile ca lendaristice dacă nu se specifică în 
m od diferit.

C L A U Z E  O B LIG A TO R II

4. O biectul principal al contractului:
Prestatorul se obligă să presteze servicii de în treţinere şi reparaţii echipam ente de tehnică de calcul
(servicii hardw are şi servicii software), constând în întreţinere, reparare, verificare, m entenenţa echipam ente 
de tehnică de calcul (unitate centrală şi com ponente, m onitoare, periferice, reţea de calculatoare aliate în
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dotarea institu ţie i,). precum  şi instalari, dezinstalări program e şi antivirus, să găzduiască şi să adm inistreze 
pagina web a instituţiei, în conform itate cu O ferta de servicii, în perioada convenită şi în  conform itate cu 
obligaţiile  asum ate prin prezentul contract.

Cod C P V 5 0 3 2 4 100-3 - Servicii de intretinere a sistem elor

5. Preţul  contractului:
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea prezentului contract, plătibil prestatorului de către achiz ito r este
de lei fără TV A . la care se adaugă T.V .A . în valoare de  lei, conform  costurilor
prezentate în ofertă, astfel:
- abonam ent lunar în sum ă fixă: lei lără T .V .A  /  lună x  nouă luni = lei.
- cheltuieli variabile (m ateriale şi consum abile) în cuantum  m axim  de Iei (ară T .V .A.
C antităţile estim ate de autoritatea contractantă nu se depăşesc. A chizitorul îşi rezerva dreptul de a nu
achiziţiona întreaga cantitate de piese de schim b estim ate.
5 .2 .A chizitorul are dreptul până la aprobarea bugetului pe anul 2023, în funcţie de alocaţia bugetară, de 
a suplim enta cantitatea serviciilor şi de a m ajora valoarea contractului prin act adiţional pentru perioada 
ianuarie - aprilie 2023. conform  prevederilor ari. 165 din HG 395/2016, cu m odificările şi com pletările 
ulterioare. V aloarea estim ată pentru perioada ianuarie - aprilie 2023 este dt lei Iară T .V .A . la care 
se adaugă T .V .A  în valoare de lei.
5.3. Plata facturilor se va  efectua în funcţie de alocaţiile bugetare aprobate pentru obiectul contractului
prevăzut la a n .4.
5.4. Preţul contractului este ferm  şi nu se actualizează.

6. Durata contractului:
6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data de 0 1.04.2022 şi expiră în data de 31.12.2022.
6.2. Contractul se poate prelungi prin act adiţional pe anul urm ător până la aprobarea bugetului pe anul
2023.

7. Executarca contractului:
7.1. E xecutarea contractului începe la data 01.04.2022.

8. D ocum entele contractului:
8.1. D ocum entele contractului (parte in tegrantă a acestuia) sunt:

a) oferta;
b) acte adiţionale, dacă există;
c) A nunţul publicitar nr. A D V 1278220

9. Obligaţiile principale ale prestatorului:

1 '
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10. O bligaţiile principale ale achizitorului:
10.1. A chizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau 
inform aţii/docum ente/date pe care acesta le cere sau pe care le consideră necesare îndeplinirii 
contractului.
10.2. A chizitorul se obligă să p lătească către prestator preţul convenit in prezentul contract pentru 
serviciile prestate in term enul prevăzut la clauza I4 .i . om  prezentul contract.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabil» a ob ligaţiilor şi rezilierea contractu lui
11.1 în  cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile  asum ate, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul co n tac tu lu i, ca penalităţi, o sum ă echivalentă cu dobânda 
legală penalizatoare calculată potriv it arţ.3, ali».,2AÎ din O rdonanţa G uvernului nr. 13/201 1 privind 
dobânda legală rem uneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum  şi pentru reglem entarea 
unor m ăsuri financiar-ilscale în dom eniul bancar cu m odificările şi com pletările ulterioare.
11.2 in cazul în care achizitorul nu îşi onorează ob ligaţiile  în term en de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acestu ia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, pentru sum a neachitată, 
dobânda legală penalizatoare calcu lată potriv it art.3 alin .2Al din O rdonanţa G uvernului nr. 13/2011
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privind dobânda legală rem uneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum  şi pentru 
reglem entarea unor m ăsuri 11 nan ci ar-ii scale în dom eniul bancar cu m odificările şi com pletările 
ulterioare.
1 1.3 N erespectarea ob ligaţiilo r asum ate prin prezentul contract de către una dintre părţi. în m od culpabil, 
dă dreptul părţii lezate de a pretinde plata de daune-in terese în condiţiile  prevederilor art. 1535-1536 din 
L egea nr.287/2009 privind Codul Civil rep. cu m odificările şi com pletările ulterioare.
1 1.4 Prezentul contract se poate rezilia, de drept. în situaţia în care obligaţiile  asum ate prin prezentul 
contract sunt nerespectate de către una dintre părţi, în m od culpabil.
1 1.5 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, tară nici o com pensaţie , dacă acesta din urm ă dă falim ent, cu condiţia  ca această denunţare 
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.
11.6 în toate cazurile, prestatorul are dreptul de a pretinde num ai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplin ită până la data denunţării unilaterale a contractului.

CLA U ZE  S P E C IF IC E

12. A lte responsabilităţi ale prestatorului:
12.1. Prestatorul are ob ligaţia de a presta serviciile  prevăzute în contract cu profesionalism ul şi 
prom ptitudinea cuvenite angajam entului asum at şi in conform ita te  cu oferta sa.

13. în cep ere, finalizare, întârzieri, sistare*
13.1.(1) Prestatorul are obligaţia  de a începe prestarea serviciilor după sem narea contractului de am bele 
părţi.

(2) In cazul în care:
i) o rice m otive de întârziere, ce nu se dato tează prestatorului, sau
ii) alte circum stanţe neobişnuite susceptib ile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a so licita prelungirea perioadei 
de prestare a serv ic iilo r sau a  oricărei faze a  acestora, atunci părţile vor revizui, de com un 
acord, perioada de prestare şi vor semria un act adiţional.

13 2. D acă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă term enul de prestare, acesta are 
obligaţia  de a notifica acest lucru. în timp util, achizitorului. M odificarea datei/perioadelor de prestare 
asum ate prin contract se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

14. D ocum ente şi m odalităţi de plată:

Ţ V  “  1

15. A m endam ente:
15.1.Părţile contractante au dreptul, pe dura ta  îndeplin irii contractu lu i, de a conveni m odificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţionai, num ai în cazul apariţiei unor circum stanţe care lezează 
interesele com erciale legitim e ale acestora şi car« nu au putut Si prevăzute la data încheierii contractulu i.

16. Forţa ma joră:
16.1. Forţa m ajoră este constatată de o autoritate com petentă.
16.2. Forţa m ajoră exonerează părţile  contractante de îndeplinirea ob ligaţiilo r asum ate prin prezentul 
contract, pe toata  perioada în care aceasta acţionează..
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16.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acţiune a forţei m ajore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor paria ia apariţia  acesteia.
16.4. Partea contractantă care invocă forţa m ajoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, im ediat şi în 
m od com plet, apariţia cazului de forţă m ajoră şi să ia orice m ăsuri care îi stau la d ispoziţie în vederea 
lim itării consecinţelor,
16.5. D acă forţa m ajoră acţionează sau se estim ează că  va acţiona o perioadă mai m are de 3 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fară ca 
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17. Soluţionarea litigiilor:
17.1. A chizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a  rezolva pe cale am iabilă, prin tratative 
directe, orice neîn ţelegere sau d ispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplin irea 
contractului.
17.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc 
să rezolve în mod am iabil o d ivergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca d isputa să se soluţioneze de 
către instanţele judecăto reşti din R om ânia.

18. Lim ba care guvernează contractul:
1 8 .1. L im ba care guvernează contractul este lim ba romană.
18.2. R apoartele şi alte docum ente solicitate se vor redacta în lim ba rom ână.

19. C om unicări:
19.1. O rice com unicare intre părţi, referitoare ia îndeplin irea prezentului contract, trebuie să fie 
transm isă în scris şi înregistrată atât în m om entul transm iterii cât şi în m om entul prim irii.
19.2. C om unicările în tre  părţi se pot face şi prin telefon, telegram ă, telex, fax sau e-m ail, cu condiţia 
confirm ării în scris a  prim irii com unicării.

20. Prelucrarea datelor cu caracter personal
20.1 C olectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivai ea datelor cu caracter personal se vor realiza în 
conform itate cu prevederile R egulam entului nr. 679/2016, precum  şi cu respectarea legislaţiei naţionale 
în m aterie, realizării scopului contractu lu i subsecvent, precum  şi în scop statistic.
20.2 Datele cu caracter personal, aşa cum  sunt clasificate în Regulam entul (U E) 679 /  2016, vor fi 
prelucrate în acord cu legislaţia m enţionată pe to a tă  perioada contractuală, inclusiv pe perioada de 
verificare şi urm ărire a ob iectivelor contractuale, în scopul şi tem eiul legal pentru care s-a perfecta t 
prezentul contract subsecvent.
20.3 Părţile contractuale vor lua m ăsuri tehnice şt organizatorice adecvate, potriv it propriilor atribuţii 
şi com petenţe instituţionale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu 
caracater personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer către  terţi ori publicare 
pe surse publice interne sau externe.
20.4 Părţile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuţii şi com petenţe instituţionale toate
condiţiile tehnice şi o rganizatorice pentru păstra rea  confidenţialităţii, integrităţii şi d isponibilităţii 
datelo r cu caracter personal. .
20.5 Părţile contractuale se vor inform a şi notifica reciproc cu priv ire la orice încălcare a securităţii 
prelucării datelor cu caracter personal din prezentul contract subscevent, in vederea adoptării de urgenţă 
a m ăsurilor tehn ice  şi o rganizatorice ce şc impun şi,in vederea notificării A utorităţii N aţionale de 
Supraveghere a Prelucării D alelor cu C aracter Personal (Â .N .S.P .C .D .C .P .), conform  obligaţiilo r ce 
decurg din prevederile R egulam entului (UE) nr. 679/2016.
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20.6 Părţile contractuale, prin reprezentaţii desem naţi să pre lucreze datele cu caracter personal din 
actualul contract şi Acte A diţionale, în îndeplin irea scopului principal sau secundar al prezentului 
contract sau al A ctelor Adiţionale, vor întocm i evidenţele activ ităţilor de prelucrare conform  art. 30 din 
R egulem entul (U E ) nr. 679/2016. precum  şi a consim ţăm ântului persoanelor vizate iacând dovada 
acestora în scris şi form at electronic ori de câte ori vor tî solicitate de către A .N .S .P .D .C .P.

21. Legea aplicabilă contractului:
21.1 .Contractul va 11 interpretat conform  legilor din Rom ânia.

Părţile  au înţeles să încheie prezentul contract azi t-plL-_______ . la sediul autorităţii contractante,
în două exem plare, unul pentru A chiz itor şi unul pentru Prestator.

A chizitor, Prestator,

Vizat CFP

Vizat
Ş e f  Serviciu F inanciar C ontabil 

şi A dm inistrativ  ,

Vizat 
C onsilier ju rid ic

G A R D A  FO R ESTIERĂ  B R A ŞO V  
IN SPEC TO R  ŞEF

S.C. RSI C O M PA N Y  S.R .L. 
D irector de vânzări
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C O N T R A C T  DE SER V IC II

din / / ^

1. P ărţile contractante:

în tem eiul p revederilor art.7, alin (5) din Legea 98 din 19.05.2016, privind achiziţiile publice, 
s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, 
în tre
G A R D A  F O R E ST IE R Ă  B R A ŞO V ,

. ‘  '  ■}

achizitor, pe de o parte
Şi i»
S.C . TM G  G U A R D  S.R .L  .

Articol 2

2. Definiţii:
2.1. în  prezentul contract, urm ătorii term eni vor fi interpretaţi astfel:
a. con tract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.
b. ach izitor ş i  p resta tor  - părţile contractante, aşa cum  sunt acestea num ite în  prezentul contract;
c. p re ţu l con tractu lu i - preţul p lătib ilit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndep lin irea  integrală şi corespunzătoare a tu turor ob ligaţiilo r asum ate prin contract;
d. serv ic ii - activităţi a căro r prestare fac obiectul contractului;
e. fo r ţa  m ajoră  - un evenim ent mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut la m om entul încheierii contractu lu i şi care face im posibilă executarea
şi, respectiv îndeplin irea contractului; sunt considerate asem enea evenim ente: războaie, revoluţii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urm are a unei carantine, 
em bargou. enum erarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă m ajoră un evenim ent 
asem enea celor de mai sus care, iară a crea o im posibilita te de executare, face extrem  de costisitoare 
executarea obligaţiilo r uneia din părţi;
f. z i - zi calendaristică; an  - 365 de zile.

3. Interpretare:
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la form a singular vor include 
form a de plural şi vice versa. acolo unde acest lucru este perm is de context.
3.2. Term enul zi sau zile  sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
m od diferit.
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13 . 2 .

14. Documente si m odalităţi de plată:
14 . 1.

15. A m en d a m e n te :
15.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplin irii contractului, de a conveni m odificarea 
clauzelo r contractului, prin act adiţional, num ai în cazul apariţiei unor circum stanţe care lezează 
in teresele com erciale  legitim e ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

16. Forţa majoră:
16.1. Forţa m ajoră este constatată de o autoritate com petentă.
16.2. Forţa m ajoră exonerează părţile contractante de îndep lin irea ob ligaţiilo r asum ate prin prezentul 
contract, pe toata  perioada în care aceasta acţionează.
16.3. îndep lin irea  contractului va fi suspendată în  perioada de acţiune a forţei m ajore, dar ta ră  a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilo r până la apariţia  acesteia.
16.4. Partea contractan tă care invocă forţa  m ajoră are ob ligaţia  de a no tifica cele ila lte  părţi, im ediat şi în 
m od com plet, apariţia  cazului de forţă m ajoră şi să ia orice m ăsuri care îi stau la d ispoziţie în  vederea 
lim itării consecinţelor.
16.5. D acă forţa m ajoră acţionează sau se estim ează că va acţiona o perioadă m ai m are de 3 iuni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17. S olu ţionarea litigiilor:
17.1. A chizitorul şi prestatorul v o r face toate eforturile pentru a rezolva pe cale am iabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau d ispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în  legătură cu îndeplin irea 
contractu lu i.
17.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc 
să rezolve în m od am iabil o d ivergenţă contractuală, fiecare poate so licita ca d isputa să se soluţioneze de 
către  instanţele judecăto reşti din R om ânia.

18. L im ba care guvernează contractul:
18.1. L im ba care guvernează contractul este lim ba rom ână.
18.2. R apoartele şi alte docum ente solicitate se vor redacta în lim ba rom ână.

19. C om unicări:
19.1. O rice com unicare în tre părţi, referitoare la îndeplin irea prezentului contract, trebuie să fie 
transm isă  în scris şi înregistrată atât în m om entul transm iterii cât şi în m om entul prim irii.
19.2. C om unicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegram ă, telex, fax sau e-m ail, cu condiţia 
confirm ării în scris a prim irii com unicării.
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Părţile au înţeles să încheie prezentul contract azi /. ^  soc* £ ____, la sediul autorităţii contractante,
în două exem plare, unul pentru A chizito r şi unul pentru Prestator.

A chizitor, • Prestator,
G A R D A  FO R E ST IE R Ă  B RA ŞO V  S.C. T M G \}U A R D  S.R .L

INSPECT O R SEP 
Ing. e_ ........

V izat CFP
\

\ '"S'HA s'UAŞCV .

- z i i

Vizat
Ş e f  Serviciu F inanciar Contabil 

şi A ,_lministrativ  
Ec. j

Vizat 
C o n ° 'lie r ju rid ic
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