CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE
Nr……./……….
Incheiat intre:

PARTNER CORPORATION S.R.L. , cu sediul social in Bucuresti, str. Mures nr.63 , sector 1, inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/7401/1999, C.I.F. RO12064261, cont bancar nr.
RO86RNCB0086004664420001 deschis la BCR AG.GRIVITA si RO50BTRL04801202J35859XX.deschis la
BANCA TRANSILVANIA SUC.CHIBRIT, reprezentata prin CAPRIOARA CRISTIAN, in calitate de Distribuitor
Autorizat, denumita in continuare VANZATOR
si
……………………………………………………… SRL, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. …………….,
CUI ……………………,cont IBAN ……………………………………. ,Banca………………………….., cu sediul
in
………………………..,
str
………………………………
nr……,
reprezentata
prin
………………………………… denumita in continuare CUMPARATOR
au convenit la semnarea prezentului contract
ARTICOLUL1
OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1
Obiectul contractului îl constituie stabilirea cadrului juridic de colaborare pentru acordarea drepturilor de revanzare
aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) care au obtinut sau vor obtine autorizatia de la Comisia de Avizare a
Distribuţiei şi Utilizării Aparatelor de Marcat Fiscale precum si a accesoriilor si consumabilelor , în următoarele judete:
………………………………………………………………………………………………………………..
Drepturile de revanzare constau in comercializarea, pe baza comenzilor trimise vanzatorului, in cadrul teritorului stabilit , a
produselor descrise mai sus si decurg odata cu includerea cumparatorului in reteaua de distributie.
1.2 Prin semnarea acestui contract cumparatorul isi manifesta expres dorinta de a comercializa produsele achizitionate de la
vanzator si de a face toate eforturile necesare in scopul promovarii oneste , continue si in conditii de concurenta loiala.
ARTICOLUL 2
COMANDA, LIVRAREA SI STOCAREA
2.1Comenzile lansate de cumparator se vor face NUMAI in scris , prin email la adresa comenzi@aparatura-fiscala.ro
Structura unei comenzi va contine minimum urmatoarele informatii:
- Denumirea produsului/produselor
- Cantitatea din fiecare produs
- Termenul de livrare
- Pretul pe fiecare produs asa cum a fost convenit
- Conditiile si termenele de plata
- Adresa locatiei la care sa va face livrarea
- Eventuale solicitari specifice , comentarii sau remarci
2.2. Cumparatorul isi asuma intreaga raspundere pentru continutul fiecarei comenzi plasate.
Vanzatorul va contacta cumparatorul ,dupa receptionarea comenzii , in cazul unor eventualele neclaritati sau erori precum
si in situatia lipsei din stoc a anumitor produse din comanda.
In situatia in care comanda nu poate fi livrata integral asa cum a fost receptionata sau daca exista erori/inexactitati,
cumparatorul se obliga sa emita o noua comanda care sa tina cont de informatiile si/sau observatiile primite.
2.3 Produsele vor fi livrate in urmatoarele conditii:
a) la punctele de lucru sau la depozitele vanzatorului direct catre cumparatorul sau reprezentantul acestuia care
va prelua produsele sub semnatura, purtand intreaga raspundere pentru procesul de incarcarea/descarcarea
in/din mijloacele de transport, suportand riscul avarierii/distrugerii acestora din momentul preluarii;

b) Prin societatile specializate de mesagerie/coletarie cu care vanzatorul are contracte cadru sau, la cererea
expresa a cumparatorului printr-o societate agreata de acesta;
Costurile cu transportul produselor de la sediul/depozitele vanzatorului si pana la locul de livrare indicat de catre cumparator
vor fi suportate de cumparator
Cumparatorul isi asuma responsabilitatea suportarii riscului avarierii/distrugerii produselor incepand cu momentul preluarii
acestora de catre transportator.

2.4 Vanzatorul nu va putea fi facut raspunzator pentru orice intarzieri in livrarea produselor daca aceste intarzieri sunt
urmarea unor circumstante care nu tin de vointa acestuia, cum ar fi, dar fara a se limita la: intarzieri din cauza tertilor,
intarzieri din partea transportatorilor, intarzieri in efectuarea eventualelor formalitati vamale cu privire la produse, intarzieri
ale furnizorilor de servicii adiacente ( furnizor de certificate digitale, furnizorul de manuale ) intarzieri cauzate de conditiile
meteo care contribuie la intarzieri si altele de acest gen.

2.5 La receptia produselor, cumparatorul are obligatia de a semna documentele transportatorului si documentele vanzatorului
puse la dispozitie de transportator (borderou de livrare a produselor, scrisoare de trasura, avizul de insotire a produselor, sau
alt document pus la dispozitie de transportator), documente care atesta ca produsele au fost livrate cumparatorului.
La receptia produselor, cumparatorul are obligatia de a verifica conditiile de integritate ale ambalajului , integritatea
produselor si cantitatea primita conform cu documentele de livrare si de a semnala imediat dupa sosirea transportului la
punctul de descarcare, prin e-mail, telefonic , prin fax sau printr-un alt mijloc de comunicare reglementat prin contract daca
produsele au fost receptionate in stare necorespunzatoare , deteriorate sau in cantitati diferite de cele comandate.
Cumparatorul intocmeste in cazul constatarii unor deteriorari suferite si/sau a unor cantitati diferite fata de cele din
documentele insotitoare a unui proces verbal de constatare care va fi semnat de catre reprezentatntul acestuia impreuna cu
reprezentantul transportatorului.In termen de maxim 24 de ore de la receptie, cumparatorul sau un reprezentant legal al
acestuia transmite vanzatorului o nota de reclamatie semnata si stampilata insotita de procesul verbal de constatare intocmit
impreuna cu reprezentantul transportatorului.
2.6 Absenta unei note de reclamatie semnata de personalul autorizat al cumparatorului sau netransmiterea ei in termenele
indicate mai sus, invalideaza orice reclamatie ulterioara referitoare la calitatea si cantitatea produselor livrate, factura
considerandu-se in mod implicit si irevocabil acceptata la plata, iar cumparatorul va raspunde pentru neplata acesteia.
2.7 Absenta semnaturii si/sau stampilei cumparatorului si/sau a oricarei formalitati reglementata de contract sau de lege, pe
documentele de transport (borderou de livrare a marfii, scrisoare de trasura sau alt document pus la dispozitie de
transportator), pe avizul de insotire a marfii, sau necomunicarea, de catre cumparator, a oricarui document mai sus mentionat
in forma/continutul ori care nu a fost transmis in termenul reglementat de contract sau de lege, va fi considerata ca
reprezentand culpa cumparatorului, iar partile vor considera ca produsele au fost livrate potrivit acceptarii confirmarii de
comanda si documentelor de expeditie, respectiv expeditia contine produsele comandate - care au fost livrate la termenul, la
pretul, in cantitatea si calitatea contractata.
2.8 Absenta formei sau a continutului documentelor prezentate mai sus, sau netransmiterea in termenul reglementat de
contract sau de lege invalideaza orice contestatie ulterioara din partea cumparatorului. In acest caz, vanzatorul nu va mai
putea fi tinut raspunzator pentru orice reclamatii ulterioare, cumparatorul fiind decazut din drepturi daca nu a notificat
vanzatorul in termen, mai putin cu privire la viciile ascunse pe care vanzatorul le-a cunoscut sau trebuia sa le cunoasca la data
livrarii. Prescriptia dreptului la actiune privind viciile ascunse este de un an de zile de la descoperirii viciului.
2.9 Daca pe baza constatarilor semnalate cumparatorul refuza acceptarea marfii , aceasta va fi returnata imediat sau in
termen de maxim 3 (trei) zile calendaristice. Costul de transport pentru retur va fi suportat, integral, de vanzator.
2.10 In situatia in care cumparatorul realizeaza transportul cu mijloace proprii de la sediul/depozitul vanzatorului, receptia
marfurilor se va face de catre delegatul cumparatorului la locul de preluare al vanzatorului.
2.11 Dreptul de proprietate asupra produselor se transfera de la vanzator la cumparator la momentul achitarii integrale de
catre cumparator a contravalorii produselor precum si a costurilor de transport, chiar daca produsele au fost livrate
cumparatorului anterior efectuarii platii/platilor.
2.12 Riscurile cu privire la produse se transfera de la vanzator catre cumparator din momentul scoaterii produselor din
punctele de lucru / depozitele vanzatorului in vederea incarcarii lor in mijloacele de transport sau predarii lor in custodia unui
reprezentant al cumparatorului, ori dupa caz al transportatorului.
2.13 Cumparatorului ii revine obligatia legala de respectare a prevederilor ordinelor emise de Agentia Nationala de
Administrare Fiscala privind inregistrarile specifice ale aparatelor de marcat electronice fiscale odata cu primirea
acestora la depozitul sau.

ARTICOLUL 3
POLITICA DE PRETURI SI CONDITII DE PLATA
3.1 Produsele comercializate de catre vanzator prin prezentul contract vor avea preturile specificate in ofertele comerciale
emise de VANZATOR. Preturile produselor exprimate in ofertele comerciale in USD se convertesc , in ziua facturarii
produselor , in moneda nationala . Preturile produselor pot fi modificate de catre vanzator , in functie de preturile practicate
de producatorii/ furnizorii produselor, deprecierea monedei nationale cu peste 3% fata de USD dar si de alti factori
economici. Cumparatorul consimte ca preturile produselor au o valoare informativ-orientativa, aceasta putand suferi
actualizari zilnice, motiv pentru care, inainte de lansarea unei comenzi, se va informa direct la vanzator, cu privire pretul
produselor ce urmeaza a le comanda.
3.2 Vanzatorul va lansa periodic campanii de promovare si grile cu discounturi pentru produsele ofertate 1 , initiative ce vor
fi communicate cumparatorilor
3.3 Pe perioada derularii prezentului contract, vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica lista cu preturi, discounturi,
promotii a produselor. cumparatorul va fi informat si se va informa periodic cu privire la modificarile preturilor practicate de
vanzator
3.4 Pretul pe care cumparatorul il plateste pentru produse este cel stabilit prin factura, respectiv pretul de facturare si va fi
exprimat in moneda nationala.. Cursul de schimb valutar utilizat la conversia preturilor din oferte este cel comunicat de BNR
pentru momentul in care se intocmeste factura.
3.5 Vanzatorul va emite factura in ziua livrarii produselor sau la termenele stabilite de comun acord si o va transmite
cumparatorului direct sau prin intermediul transportatorului. Cumparatorul, prin delegatul desemnat sa receptioneze si sa
ridice marfa, va semna si va stampila factura la receptionarea produselor, in cazul in care livrarea se face la depozitul/ punctul
de lucru al vanzatorului.
3.6 Prin comunicarea facturii impreuna cu documentele ce insotesc produsele livrate si intrarea in posesia acestora, pretul
produselor se considera acceptat in mod definitiv si irevocabil de catre cumparator. Neconfirmarea de catre cumparator a
primirii oricarei facturi fiscale nu poate reprezenta o aparare valabila si nu poate fi considerata ca exonerand cumparatorul de
raspunderea privind indeplinirea obligatiilor ce ii revin in baza prezentului contract
3.7 Cumparatorul se obliga sa plateasca produsele in cantitatea, la calitatea si sortimentele prevazute in facturile emise.
In situatia in care cumparatorul are obiectiuni privind factura emisa de catre vanzator, acestea trebuie formulate in scris,
motivate si comunicate vanzatorului la adresa de e-mail : comenzi@aparatura-fiscala.ro in termen de maxim 2 (doua) zile
lucratoare de la receptionarea facturii. Vanzatorul va analiza obiectiunile cumparatorului si va transmite un raspuns in termen
de maxim 2 (doua) zile lucratoare. Termenul de plata a facturii va fi:
i)
termenul initial inscris pe factura, pentru situatia in care obiectiunile cumparatorului nu sunt intemeiate;
ii)
un nou termen de plata, conform celui stabilit de comun acord si inscris pe factura nou intocmita de catre
vanzator prin acceptarea obiectiunilor cumparatorului si a refacturarii acestuia.
Prin termen de plata se intelege timpul masurat in zile calendaristice, cuprins intre data emiterii facturii de catre vanzator,
pentru fiecare factura in parte, si pana la data scadenta prevazuta in fiecare factura pentru emiterea si comunicarea
documentului de plata emis de cumparator si confirmat/stampilat de banca unitatii pentru atestarea platii facturii respective.
3.8 Reducerile de pret (preturile de distributie) vor fi acordate de catre vanzator doar in cazul in care nu exista restante de
plata sau incalcari ale obligatiilor contractuale sau legale din partea cumparatorului.
3.9 In cazul deprecierii monedei nationale cu peste 3% fata de USD intre data emiterii facturii si data platii efective, in cazul
depasirii termenelui de plata din factura, cumparatorul este de acord cu facturarea si plata diferentei pentru valoarea
integrala a facturii neplatite.
3.10 Singurele modalitati de plata a Produselor sunt: in numerar, la sediul vanzatorului, ori prin ordin de plata in contul
vanzatorului, confirmate si stampilate de banca cumparatorului.
3.11 Cumparatorul va efectua plata produselor conform termenului de plata agreat de comun acord si specificat in factura.
3.11 Ori de cate ori exista restante de plata a facturilor, cumparatorul va efectua plata produselor la momentul achizitiei sau
in avans, pe baza de factura proforma, produsele putand fi ridicate/livrate numai dupa confirmarea viramentului in contul
vanzatorului.
3.12 Modificarea termenului de plata se face in conditii exceptionale, cu acordul scris al partilor, cu o notificare prealabila de
3 zile calendaristice si se realizeaza prin act aditional.
3.13 Cumparatorul este de drept in intarziere, fara alte formalitati, conform prevederilor art. 1523 din Codul Civil, dupa data
scadenta prevazuta in factura . Totalul penalitatilor poate depasi suma asupra careia au fost calculate.
3.14 Plata se considera realizata in momentul creditarii contului bancar al vanzatorului cu suma datorata de catre cumparator.
3.15 Intarzierea platii facturilor fiscale atrage o penalizare procentuala de 0,4% pe zi din valoarea facturii restante.

3.16 Pentru intarzieri la plata facturilor cat si in situatia in care cumparatorul se afla in, sau exista indicii ale deschid erii
procedurii insolventei, vanzatorul este indreptatit sa pretinda cumparatorului plata produselor pe baza de factura proforma,
urmand ca livrarea/ridicarea produselor sa se efectueze dupa efectuarea platii si confirmarea bancara a viramentului.
3.17 Fara a prejudicia orice alt drept sau remediu al vanzatorului in conformitate cu prevederile contractului sau ale legii, in
cazul in care cumparatorul intarzie efectuarea platilor datorate vanzatorului, acesta are dreptul de a nu mai accepta comenzi
de produse de la cumparator si de a sista livrarile de produse .
3.18 In cazul in care cumparatorul depaseste termenul de plata cu mai mult de 16 zile calendaristice, contractul poate fi
reziliat de vanzator fara notificare prealabila si punere in intarziere si fara interventia instantelor judecatoresti.
3.19 Din orice plata executata in temeiul prezentului contract, vanzatorul poate acoperi mai intai dobanzile penalizatoare si
daunele-interese acumulate si apoi produsele comandate si livrate, cu evidentierea distincta in factura fiscala.
ARTICOLUL 4
PERIOADA CONTRACTUALA
4.1 Prezentul contract de distributie se incheie pentru o perioada de 5 (cinci) ani si se prelungeste automat, cu perioade
identice, daca niciuna dintre parti nu isi manifesta intentia incetarii acestuia cu cel putin 30 de zile inainte de sfarsitul unei
perioade.
ARTICOLUL 5
OBLIGATII CONTRACTUALE
5.1 Obligatiile VANZATORULUI:
5.1.1 sa livreze produsele comandate de cumparator in conformitate cu prevederile prezentului contract, pe baza de comenzi
confirmate;
5.1.2 sa garanteze ca produsele intrunesc toate conditiile legale de calitate, cu respectarea de catre cumparator a
recomandarilor vanzatorului privind transportul si conditiile de depozitare;
5.1.3 sa livreze produsele in conformitate cu specificatia tehnica a producatorului, fiecare lot de produse fiind insotit dupa
caz, de certificat de calitate si conformitate;
5.1.4 sa cedeze garantia oferita de producator pentru produsele vandute cumparatorului;
5.1.5 sa garanteze dreptul de proprietate al cumparatorului in legatura cu produsele, protejandu-l de pretentiile, actele sau
faptele potrivnice ale tertilor;
5.1.6 sa predea documentatia aferenta necesara vanzarii produselor, in special manualul de utilizare si service al produselor,
care sa contina si informatii privind tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor precum si cartea de interventii
5.1.7 se obliga sa livreze cumparatorului role de hartie termica avand caracteristicile tehnice prevazute in manualul de
utilizare, care asigura mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare, potrivit reglementarilor legislatiei in vigoare, in
conditiile pastrarii si depozitarii prescrise de producator in certificatul de conformitate si garantie
5.1.8 sa respecte toate reglementarile prevazute de legislatia in vigoare cu privire la vanzarea aparatelor de marcat electronice
fiscale (AMEF) si a consumabilelor pentru acestea asa cum au fost stabilite prin lege in sarcina sa;
5.1.9 sa informeze cumparatorul despre orice modificare statutara in privinta societatii sale (dizolvare, desfiintare, divizare,
fuziune, faliment, etc);
5.2 Obligatiile CUMPARATORULUI:
Pe intreaga durata a prezentului contract, CUMPARATORUL va depune toate eforturile pentru a promova vanzarea
produselor oferite de vanzator cu onestitate si concurenta corecta fata de alte produse similare,.
5.2.1 sa efectueze comenzile pentru produse respectand prevederile din prezentul contract si sa se informeze direct la
vanzator asupra stocului si pretului produselor ce urmeaza a le comanda;
5.2.2 sa preia produsele care fac obiectul prezentului contract, in conditiile contractului;
5.2.3 sa suporte riscurile deteriorarii sau pierderii partiale sau totale, fortuite, a produselor din momentul scoaterii produselor
din depozitele vanzatorului, in conditile stabilite de prezentul contract;
5.2.4 sa nu actioneze in numele, sau sa creeze obligatii in sarcina vanzatorului;
5.2.5 sa utilizeze sau sa vanda produsele cu respectarea Ordonantei 28/1999 actualizate , a normelor metodologice de aplicare
scestei OUG si a tuturor prevederilor legale incidente;
5.2.6 sa foloseasca denumirea ‘‘PARTNER’’ , sau orice logo, slogan, marca sau emblema apartinand vanzatorului, materiale
promotionale furnizate de catre vanzator, care pot fi folosite sau aduse la cunostinta publicului, numai cu acordul si in
conformitate cu instructiunile acestuia; cumparatorul nu va modifica nici una din etichetele, marcile sau numele
inscriptionate pe produse. Cumparatorul nu va vinde produsele care au fost modificate in orice fel.
5.2.7 sa plateasca pretul produselor comandate si/sau achizitionate in termenele stabilite prin contract;
5.2.8 sa comercializeze aparatele de marcat electronice fiscale doar in perioada includerii acestuia in avizele/autorizatiile
detinute de vanzator pentru aparatele de marcat electronice fiscale, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
5.2.9 sa preia si sa-si insuseasca informatiile si instructiunile din documentatia aferenta produselor comandate;
5.3.0 sa nu demonteze, sa nu inlature modemul WIFI si /sau cardul de transmisie SIM (denumit, in continuare SIM card)
instalat de catre producator in interiorul aparatelor de marcat electronice fiscale.
5.3.1 sa informeze operatorii economici (cumparatori ai produselor) in mod corect si complet, in conformitate cu legea
aplicabila si cu documentele tehnice, asupra modului de utilizare a produselor, asupra situatiilor care duc la pierderea
garantiei, precum si asupra oricaror alte elemente relevante in legatura cu produsul si sa informeze vanzatorul, in termen de

maxim 3 (trei) zile calendaristice, punandu-i la dispozitie si orice documente relevante, cu privire la orice reclamatii primite
de la cumparatorii sai in legatura cu produsele din anexa 1.
5.3.2 sa se asigure ca toate produsele vor fi vandute numai in ambalajul lor original si ca produsele nu vor fi re-etichetate sau
marcate in alt mod decat cel original furnizat de catre vanzator. Prezentul contract nu da cumparatorului nici un fel de drep t
asupra Marcilor Inregistrate, precum “PARTNER “ si altele, care vor ramane proprietatea exclusiva a vanzatorului.
Pe durata acestui contract (cu exceptia cazurilor permise) sau dupa incetarea acestuia, cumparatorul nu va utiliza nicio marca
a unui produs, nume comercial, emblema, desen, model sau simbol, identice sau similare cu oricare din marcile si/sau
sloganurile produselor. In acelasi sens, cumparatorul va depune toate eforturile, pentru a proteja interesele vanzatorului si va
impiedica orice cazuri de incalcare si/sau falsificare a marcilor de fabrica detinute de catre, sau oferite ca licenta
cumparatorului si il va anunta imediat de asemenea cazuri. Prin intreaga sa activitate de desfacere, precum si prin orice
activitate care implica produsele achizitionate de la VANZATOR, cumparatorul este obligat sa mentina reputatia marcilor.
5.3.3 sa plateasca daune-interese pentru vanzarea de echipamente in alte conditii decat cele reglementate de prezentul
contract si de legislatia in vigoare, pentru vanzarea de consumabile cu caracteristici tehnice care nu corespund aparatelor de
marcat electronice fiscale care fac obiectul prezentului contract, precum si in cazul in care sunt vandute consumabile care nu
asigura mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare reglementate de legislatia in vigoare si/sau nerespectarea
conditiilor de pastrare si depozitare prescrise de producator in certificatul de conformitate si sa informeze, in scris ,
vanzatorul, in timpul cel mai scurt posibil (maxim 3 zile lucratoare) despre orice modificare a datelor de identificare (nume,
sediu social, cod fiscal, reprezentanti legali, cont bancar) si sa raspunda in scris Vanzatorului, in acelasi termen, oricarei
solicitari de date suplimentare despre situatia societatii,
5.3.4 sa informeze vanzatorul despre orice modificare statutara in privinta societatii sale (dizolvare, desfiintare, divizare,
fuziune, faliment, etc);
5.3.5 Pentru produsele achizitionate,cumparatorul, in calitate de Unitate Acreditata, va avea drept de distributie in teritoriul
stabilit de la momentul includerii in reteaua de distributie. De asemenea, in temeiul aceleiasi calitati de unitate acreditata,
cumparatorul are obligatia respectarii tututor obligatiilor prevazute in Ordonanta si intreaga legislatie relevanta cu privire la
comercializarea produselor.
5.3.6 Cumparatorului ii revine si obligatia respectarii prevederilor care i se aplica din Ordinul Presedintelui Agentiei
Nationala de Administrare Fiscala - in ceea ce priveste responsabilitatea de a completa in Registru informatiile referitoare la
aparatele de marcat electronice fiscale instalate in judete si in sectoarele Municipiului Bucuresti (inclusiv mutarea dintr-un
depozit in altul apartinand aceleiasi unitati acreditate).
Autentificarea in Registru se efetueaza cu semnatura electronica calificata achizitionata de la Autoritatile de Certificare
inregistrate, obligatia achizitionarii revenind fiecarei Unitati Acreditata in parte.
5.3.7 Cumparatorul declara ca intelege si accepta faptul ca datele cu caracter personal ale angajatilor sai numiti ca persoane
desemnate conform legislatiei speciala aplicabila in materia aparatelor de marcat electronice fiscale, celor insarcinati sa ridice
produsele comandate si altor categorii direct implicate in executarea contractului, li se vor prelucra datele cu caracter
personal. Pe cale de consecinta, cumparatorul se obliga sa ii instiinteze pe angajatii sai si sa obtina acordul acestora pentru
prelucrarea de catre vanzator a datelor cu caracter personal.
5.3.8 Cumparatorului ii este interzis sa faca publicitate negativa sau sa foloseasa materialele publicitare in scopul denigrarii
produselor vanzatorului.
ARTICOLUL 6
RASPUNDEREA CONTRACTUALA
6.1 Partile prezentului contract sunt de acord si se obliga sa indeplineasca cu buna credinta toate obligatiile asumate prin
prevederile acestuia.
6.2 Partea care cauzeaza un prejudiciu celeilalte parti este obligata a-l repara.
6.3 Fara a afecta prevederile de mai sus, cumparatorul va fi raspunzator fata de vanzator pana la acoperirea integrala a
prejudiciului rezultat dintr-o neexecutare culpabila sau executare defectuoasa a obligatiilor prevazute in acest contract.
6.4 Vanzatorul isi declina orice responsabilitate pentru deteriorarile survenite in urma nerespectarii conditilor de pastrare,
depozitare si manipulare a produselor care fac obiectul prezentului contract, conditii pe care cumparatorul le-a luat la
cunostinta odata cu semnarea prezentului contract;
ARTICOLUL 7
GARANTII
7.1 Perioada si conditiile de acordare a garantiei sunt cele prezentate in documentele de garantie care insotesc produsele,
vanzatorul fiind raspunzator conform legii in ceea ce priveste obligatia sa de garantie.
7.2 Cumparatorul se obliga sa predea certificatele de garantie propriilor sai cumparatori, conform prevederilor legale, si sa le
acorde acestora cel putin aceleasi garantii pe care le acorda vanzatorul pentru produsele respective. Orice garantii oferite de
catre cumparator clientilor sai, suplimentar fata de cele acordate de vanzator, vor fi in sarcina exclusiva a cumparatorului.
7.3 Ori de cate ori cumparatorului i se returneaza un produs in perioada de garantie, cumparatorul va verifica produsul si il va
expedia :
(i) pentru reparatii, la oricare din unitatile acreditate pentru service din lista propusa de catre vanzator, potrivit
prevederilor Ordonantei, in termen de 1 (o) zi lucratoare de la data la care produsul este primit de catre cumparator,
(ii) sau spre inlocuire, in cazul in care nu este posibil sa se repare la vanzator.
7.4 Acordarea garantiei pentru un produs comercializat de catre cumparator si returnat pentru inlocuire este conditionata de
prezentarea acestuia cu toate eventualele accesorii cu care a fost livrat, insotite de o instiintare scrisa a defectului constatat si
o copie a facturii si a certificatul de garantie (incluzind numarul serial al produsului) cu care cumparatorul a vandut produsul
catre uilizatorul final. Lipsa oricaror elemente indicate mai sus atrage imposibilitatea asigurarii inlocuirii de catre vanzator.
Garantia, inlocuirea nu va fi acordata in cazurile in care produsele nu au etichetele sau sigiliile de garantie intacte, in cazul in

care s-a intervenit fizic asupra produselor sau daca produsele nu au fost utilizate in conformitate cu specificatiile prevazute in
documentele tehnice si manualele de utilizare care insotesc produsele.
7.5 Expedierea produselor pentru care se solicita acordarea garantiei (reparatie sau inlocuire ) se va realiza prin societati
specializate de mesagerie si coletarie acceptabile vanzatorului.
7.6 Costurile aferente transportului produselor pentru care se solicita acordarea garantiei vor fi suportate dupa cum urmeaza:
i) in situatia in care utilizatorul transmite produsul direct catre vanzator, utilizatorul achita contravaloarea transmiterii, iar
vanzatorul va achita contravaloarea restituirii produsului; ii) daca cel care trasmite produsul aflat in garantie este
cumparatorul, acesta achita contravaloarea transmiterii, in timp ce vanzatorul va suporta contravaloarea restituirii produsului
catre cumparator.
7.7 Vanzatorul isi declina orice responsabilitate pentru eventualele incompatibilitati/modificari de hardware sau software
aparute la produse dupa data livrarii.
ARTICOLUL 8
FORTA MAJORA
8.1 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea contractului de catre vreuna din partile
contractante, atunci partea contractanta astfel afectata va fi exonerata de indeplinirea obligatiilor sale, dar numai in masura si
pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de situatia de forta majora.
8.2 Fiecare parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cat mai mult posibil efectele rezultand din situatia de
forta majora.
8.3 Partea invocand forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti prin e-mail, fax sau scrisoare recomandata in termen
de 5 zile, existenta si data de incepere a evenimentelor sau imprejurarilor considerate drept forta majora, trimitand totodata, in
termen de maxim 30 de zile, un act confirmativ eliberat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei ori de alta autoritate
competenta, prin care sa se certifice realitatea si exactitatea faptelor, datelor si imprejurarilor cuprinse in notificarea
mentionata. Aceeasi procedura si termene de notificare si confirmare sunt aplicabile si cu privire la incetarea situatiei de forta
majora. Daca notificarea si confirmarea privind inceputul si sfarsitul situatiei de forta majora nu sunt trimise in cadrul
termenelor prevazute, partea in culpa este raspunzatoare pentru neexecutarea contractului.
8.4 In caz de forta majora, notificata si justificata celeilalte parti conform clauzelor de mai sus, perioada in care obligatiile
partilor urmeaza sa fie executate se prelungeste automat cu durata impiedicarii sau intarzierii cauzate de situatia de forta
majora.
ARTICOLUL 9
INCETAREA CONTRACTULUI
9.1 Prezentul contract va inceta prin :
a) ajungere la termen, in situatia in care nu opereaza prelungirea automata
b) reziliere
c) denuntare unilaterala
d) acordul scris al partilor
9.2 Rezilierea intervine pentru neindeplinirea obligatiilor asumate de oricare parte contractanta.
9.3 In caz de reziliere, partea in culpa datoreaza si daune-interese in vederea acoperirii integrate a prejudiciului cauzat - daca
este cazul.
9.4 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a fi necesara punerea in intarziere, fara orice alta formalitate prealabila si
fara a fi necesara apelarea la instantele judecatoresti, in cazul in care:
a) Cumparatorul incalca vreuna dintre obligatiile prevazute in sarcina sa, dupa ce a fost avertizat,
printr-o notificare scrisa, de catre vanzator, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea
prezentului contract;
b) Cumparatorul nu achita pretul produselor in termenul stabilit potrivit contractului;

c) Prin activitatile de orice natura intreprinse, cumparatorul prejudiciaza in mod grav reputatia si
renumele vanzatorului sau marcile si/sau sloganurile produselor furnizate de catre aceasta.
9.5 Partile pot inceta contractul, oricand, pe parcursul derularii raporturilor contractuale, prin denuntare unilaterala, cu
acordarea unui preaviz de 30 zile.
9.6 Cumparatorul va respecta toate obligatiile legale care decurg din calitatea de unitate acreditata pentru comercializare
aparate de marcat fiscale pana la finalizarea procedurilor de dezacreditare, finalizare concluzionata prin Incheierea Comisiei
de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic.
9.7 Cumparatorul are obligatia legala de a pune la dispozitia vanzatorului toate informatiile cu privire la produsele vandute,
identitatea utilizatorului echipamentelor si orice alte informati relevante decurgand din prevederile legislative in domeniul
echipamentelor fiscale.
9.8 Incetarea contractului nu va afecta obligatiile deja scadente intre partile contractante. La incetarea prezentului contract,
indiferent de motiv, vanzatorul va avea dreptul sa reintre in posesia produselor care nu au fost achitate
integral, in baza dreptului sau de proprietate.Incetarea contractului nu produce efecte asupra obligatiilor de confidentialitate
stabilite prin prezentul contract.

ARTICOLUL 10
NOTIFICARI, INSTIINTARI, COMUNICARI
10.1 Orice notificare, factura, comunicare sau alta instiintare pe care o parte contractanta o datoreaza sau doreste sa o
adreseze celeilalte parti in conformitate cu prezentul contract va fi considerata comunicata daca este transmisa celeilalte parti
la adresa acesteia mentionata in partea introductiva a prezentului contract sau la orice alta adresa adusa in scris la cunostinta
celeilalte parti, dupa cum urmeaza :
(i)
prin inmanare;

(ii)

prin scrisoare recomandata sau curier national cu confirmare de primire;

(iii)

prin transmisie

(iv)

prin e-mail.

fax ;

10.2 Instiintarile expediate prin scrisoare recomandata se considera a fi fost primite de catre destinatar la livrare. Instiintarile
trimise prin fax ori e-mail sunt considerate a fi fost primite de catre destinatar la data inscrisa pe confirmarea de primire.
10.3 Orice modificare de adresa va fi notificata in scris celeilalte parti sub rezerva considerarii ca valabila a instiintarii facuta
la adresa indicata initial.
10.4 Notificarea trimisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire va fi considerata comunicata la data inscrisa pe
confirmarea de primire.
ARTICOLUL 11
LITIGII
11.1 Partile vor depune toate diligentele si vor incerca sa rezolve amiabil si cu buna credinta orice disputa, controversa sau
neintelegere dintre ele, care ar putea lua nastere in legatura cu acest contract.
11.2 Orice litigiu care apare intre parti cu privire la incheierea si executarea prezentului contract, inclusiv cu privire la
interpretarea lui, si care nu a putut fi solutionat amiabil potrivit clauzei de mai sus, va fi dedus spre solutionare instantelor
judecatoresti competente in circumscriptia carora se afla sediul social al vanzatorului.

ARTICOLUL 12
LEGEA APLICABILA. INTERPRETARE
12.1 Prezentul contract va fi guvernat de legea romana si va fi interpretat si executat in conformitate cu legile romane in
vigoare la momentul incheierii lui.
12.2 Interpretarea clauzelor acestui contract se va face, potrivit art. 1266-1269 Cod Civil roman, dupa intentia comuna a
partilor contractante, iar nu dupa sensul literal al termenilor. Toate clauzele se vor interpreta unele prin altele, dandu-se
fiecareia intelesul ce rezulta din actul intreg. Termenii susceptibili de doua intelesuri se vor interpreta in intelesul ce se
potriveste mai mult cu natura contractului.
ARTICOLUL 13
OBLIGATII SUPLIMENTARE
13.1 Diligenta si cooperare
Partile vor depune toate diligentele pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin acest contract si vor coopera cu bunacredinta pentru realizarea obiectului acestui contract.
13.2 Confidentialitate
Schimbul de informatii, de orice natura, de care partile iau la cunostiinta ca urmare a derularii proiectului, sunt considerate
“informatii confidentiale” si sunt proprietatea partii care le furnizeaza. Partile vor asigura confidentialitatea tuturor
informatiilor, datelor, documentelor la care au acces direct sau indirect si se obliga ca nu le vor dezvalui ori utiliza in interes
propriu ori in orice alt scop, nici dupa incetarea contractului, cu exceptia urmatoarelor situatii:
a) daca aceasta dezvaluire este necesara indeplinirii obligatiilor prezentului contract;
b) daca este agreata in scris de ambele parti;

c) daca aceasta dezvaluire este o obligatie legala.
Obligatia de confidentialitate revine inclusiv angajatilor si colaboratorilor, raspunderea revenind partilor.
Incalcarea clauzei de confidentialitate indreptateste partea lezata la rezilierea de drept a contractului, fara formalitati
prealabile si la solicitarea de daune interese.

13.3 Conformare la cerintele legii
Partile accepta ca pe toata durata de valabilitate a contractului vor respecta intocmai cerintele legii, ale normelor in vigoare,
inclusiv in ceea ce priveste procurarea avizelor si oricaror autorizatii necesare derularii legale a prezentului contract. In cazul
in care in orice moment pe parcursul derularii prezentului contract, oricare din parti este informata in orice mod asupra
incalcarii de cealalta parte a vreunei prevederi legale, atunci partea in culpa va lua de indata toate masurile care se impun
pentru remedierea situatiei si conformarea la prevederile legale. Daca, in orice moment pe parcursul derularii prezentului
contract, partile incalca vreo obligatie legala sau omit a respecta vreo obligatie legala, care poate afecta in orice mod cealalta
parte, acesteia din urma i se recunoaste dreptul de a inceta imediat contractul prin denuntare unilaterala, fara alte formalitati,
si la impunerea masurilor reparatorii. Pentru neconformare la cerintele legii, partea in culpa isi asuma intreaga
responsabilitate pentru orice fapta de natura contraventionala ori penala.

13.4 Cesiunea contractului
Contractul a fost incheiat de catre vanzator in considerarea identitatii cumparatorului, ca unitate acreditata a structurii
capitalului social si a identitatii administratorilor acestuia. Prin urmare, orice modificare de control asupra cumparatorului,
din orice motiv poate antrena incetarea contractului daca respectiva modificare nu a fost autorizata in prealabil si in mod
expres de catre vanzator. Contractul poate fi cesionat doar succesorului total sau partial al activitatii cumparatorului, si doar
cu acordul prealabil, expres si scris al vanzatorului.
Vanzatorul, la libera sa alegere si oricand pe durata contractului, poate cesiona unui tert ales la libera sa discretie, oricare
dintre drepturile sale din contract, precum si contractul in intregime, impreuna cu garantiile aferente, iar cumparatorul, prin
semnarea acestui contract, consimte in mod neconditionat si anticipat cu privire la orice astfel de cesiune.
Vanzatorul va notifica cumparatorul cu privire la cesionarea drepturilor ce decurg din contract sau a contractului, prin
scrisoare recomandata, dupa incheierea contractului de cesiune, cesiunea devenind efectiva si opozabila cumparatorului de la
data primirii scrisorii de notificare.
Cumparatorul intelege si este de acord ca in cazul unei cesiuni a unor drepturi ale vanzatorului, in baza contractului sau a
cesiunii contractului in intregime realizate de catre vanzator, in conformitate cu prezenta clauza, vanzatorul va fi liberat de
obligatiile corelative drepturilor astfel cesionate sau, dupa caz, de oricare si toate obligatiile acestuia in baza contractului, de
la momentul la care cesiunea devine efectiva.
13.5 Prelucrarea datelor cu caracter personal in executarea contractului:
13.5.1 Partile se angajeaza sa respecte dispozitiile legale aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal, inclusiv sa
impuna angajatilor sai dar si sa puna in atentia eventualilor colaboratori, subcontractori folositi pentru executarea obiectul
contractului obligatia privind respectarea acestor dispozitii.
In acest context, partile declara ca angajatii si eventualii colaboratori, subcontractori au fost informati si instruiti in masura
suficienta cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date (“Legea 677/2001”) si, dupa caz, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor
cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, la cerintele minime de securitate a
prelucrarilor de date cu caracter personal, precum si cu privire la caracterul confidential al informatiilor furnizate de catre
parti in executarea contractului si pe care angajatii si eventualii colaboratori ajung sa le cunoasca in decursul desfasurarii
relatiilor contractuale si ca acesti angajati si/sau eventuali colaboratori s-au obligat apoi, in scris, la a respecta
confidentialitatea datelor cu caracter personal si la pastrarea secretului profesional.
13.5.2 Partile se angajeaza sa prelucreze datele cu caracter personal de care au luat cunostita pe parcursul derularii
prezentului contract strict in scopul stabilit in acesta, fiind interzisa utilizarea de catre acestea a acestor date in alte scopuri
decat cele stabilite prin prezentul contract.
13.5.3 Cumparatorul declara ca intelege si accepta faptul ca datele cu caracter personal ale angajatilor sai numiti ca persoane
desemnate conform legislatiei speciala aplicabila in materia aparatelor de marcat electronice fiscale, celor insarcinati sa ridice
produsele comandate si altor categorii direct implicate in executarea contractului, li se vor prelucra datele cu caracter
personal. Pe cale de consecinta, cumparatorul se obliga sa ii instiinteze pe angajatii sai si sa obtina acordul acestora pentru
prelucrarea de catre vanzator a datelor cu caracter personal.
13.5.4 In masura in care una dintre parti prelucreaza date cu caracter personal pe seama celeilalte parti, va fi calificata drept
persoana imputernicita in conditiile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal si va avea obligatia de a incheia
un act aditional la prezentul contract privind prelucrarea de date prin persoane imputernicite, conform articolului 20 alin. (5)
din Legea 677/2001.
13.5.5 Partile au obligatia sa ia toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea protectfiei datelor cu
caracter personal colectate, stocate, folosite sau prelucrate de ele in orice alt mod, pe parcursul derularii prezentului contract.
In special, partile au obligatia sa protejeze datele cu caracter personal la care au acces si sistemele de prelucrare a datelor cu
caracter personal pe care le utilizeaza in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin contract impotriva accesului neautorizat
precum si impotriva atacurilor de orice tip ale clientilor sau tertilor, precum si impotriva distrugerii sau pierderii deliberate
sau accidentale a datelor cu caracter personal. Partile garanteaza ca ulterior se poate verifica si stabili daca si de catre cine au
fost introduse, modificate si sterse date cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor pe care le utilizeaza in
vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin contract.
13.5.6 Pentru mentinerea securitatii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, partile vor lua masurile
necesare in vederea asigurarii urmatoarelor:

a) interzicerea folosirii programelor de software care provin din surse neautorizate sau considerate suspecte
din orice motiv;

b) implementarea unor sisteme automate de devirusare si de securitate a sistemelor informatice.

13.5.7 Partile sunt raspunzatoare pentru orice incalcare a prevederilor prezentului capitol, savarsita de catre acestea sau de
persoanele care au acces la datele cu caracter personal, conform contractului, fiind tinute responsabile pentru reclamatiile,
cererile, procedurile, acfiunile in justitie si cheltuielile, de orice tip sau in legatura cu acestea, generate in mod direct sau
indirect din orice incalcare, neindeplinire sau indeplinire necorespunzatoare a masurilor de securitate prevazute in prezentul
contract, indiferent de persoana care emite o asemenea reclamatie, cu conditia ca reclamatia respectiva sa se dovedeasca a fi
fost adevarata prin constatarea printr-o hotarare definitiva a instantelor judecatoresti.
13.5.8 Partile convin sa modifice/actualizeze printr-un viitor act aditional capitolul "Protectia datelor cu caracter personal", in
sensul efectuarii oricaror modificari necesare pentru a indeplini cerintele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European si al Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind
protectia datelor).
ARTICOLUL 14
CLAUZE DE BUNE PRACTICI
14.1 Orice unitate acreditata PARTNER CORPORATION si orice solicitant care doreste sa fie acreditat in reteaua
PARTNER CORPORATION, trebuie sa indeplineasca criterii de legalitate, precum:
- sa functioneze potrivit legislatiei romane, in conformitate cu legea 31/1990 a societatilor comerciale sau
ordonantei de urgenta 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoane fizice autorizate,
intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;

- sa nu se afle in procedurile de prevenire a insolventei sau de reorganizare judiciara potrivit Legii nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
- sa aiba obiectele de activitate declarate in Actul Constitutiv conform domeniului pentru care se solicita
acreditarea;

- sa incheie contract conform activitatii ce urmeaza a o desfasura;
- sa puna la dispozitia distribuitorului autorizat toata documentatia solicitata pentru acreditare, conform legii;
- Proprietarii/Actionarii /Administratorii si Angajatii unitatii acreditate sa nu comita si sa nu fi comis fapte,
actiuni, procedee nelegale, contrare uzantelor comerciale, asimilate faptelor de concurenta neloiala;
Totodata, orice unitate acreditata PARTNER CORPORATION si orice solicitant care doreste sa fie acreditat in reteaua
PARTNER CORPORATION, se supune prevederilor referitoare la:

a) respectarea contractului de vanzare-cumparare cu distribuitorul autorizat PARTNER CORPORATION, a
termenelor de plata pentru produsele comercializare, a conditiilor de comandare a produselor;

b) respectarea anunturilor/comunicarilor transmise de catre vanzator prin mijloacele de comunicare agreate
de comun acord, respectare care se concretizeaza prin conformarea la indeplinirea unor eventuale
demersuri;
c) respectarea deciziilor de anulare a acreditarii unitatii cumparatorului, decizii emise de Comisia de avizare
din Ministerul Finantelor Publice ca urmare a incetarii relatiilor contractuale cu distribuitorul autorizat
PARTNER CORPORATION;
d) comunicarea imediata catre distribuitorul autorizat PARTNER CORPORATION a oricarei situatii de
natura sa conduca la intrarea unitatii in insolventa, reorganizare judiciara conform Legii nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, ori intrarea in incapacitate de plata,
potrivit legislatiei in vigoare;
e) folosirea componentelor/pieselor de schimb si consumabilelor certificate provenind de la distribuitorul
autorizat PARTNER CORPORATION;
f) furnizarea si inserarea in Registru a tuturor informatiilor necesare privind echipamentele pe stoc si/sau
cele vandute, conform legislatiei speciala aplicabila in domeniu, cu privire la transmiterea acestora atat
catre autoritatile indreptatie sa le primeasca, dar si catre PARTNER CORPORATION- in calitate de
distributor autorizat.
g) indeplinirea cu constiinciozitate a celorlalte atributii legale ce-i revin profesionistului cumparator;
h) emiterea facturilor fiscale pentru fiecare vanzare efectuata, in scopul combaterii evaziunii fiscale;
i) raportarea catre PARTNER CORPORATION. si catre organele de control a fenomenelor de evaziune
constatate in legatura cu AMEF.
14.2 Incalcarea oricarei prevederi din prezentul articol atrage sanctiunea incetarii relatiilor contractuale dintre PARTNER
CORPORATION si cumparator si va avea drept consecinta anularea inregistrarii ca unitatea acreditata a acestuia din urma
de catre Comisia de avizare din Ministerul Finantelor Publice.
14.3 Nu in ultimul rand, incalcarea prevederilor de mai sus atrage angajarea raspunderii contraventionale si penale dupa
caz,pentru incalcarea normelor legale in vigoare cu privire la activitatea de comercializare desfasurata, in legatura cu faptele
de care se face vinovat in mod exclusiv profesionistul acreditat, daca legea nu prevede altfel.
14.4 Prezentul articol se coroboreaza cu prevederile OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale si a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin HG 479/2003.

ARTICOLUL
15 CLAUZE
FINALE
Prezentul contract nu va putea fi modificat decat prin act scris semnat de ambele parti.
Prezentul contract este redactat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si impreuna cu toate anexele
sale constituie unul si acelasi document.
15.1 Prezentul contract constituie acordul dintre parti in ce priveste proiectul si obligatiile aferente derularii acestuia, si
anuleaza orice intelegere prealabila scrisa sau verbala intre parti cu privire la acelasi obiect.
15.2 Prezentul contract si oricare dintre prevederile sale vor fi obligatorii si isi vor produce efectele in beneficiul partilor
precum si al succesorilor lor legali si conventionali, afiliatilor si entitatilor subsidiare.
15.3 Cumparatorul va achizitiona si comercializa aparate de marcat electronice fiscale doar pe perioada includerii acestuia in
avizele detinute de vanzator pentru aparatele de marcat electronice fiscale, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
15.4 Partile contractante sunt de acord in privinta faptului ca toate obligatiile continute de prezentul contract au fost asumate
in mod rezonabil cu respectarea prevederilor legale, iar acest contract este semnat si va fi executat cu buna credinta.
15.5 Cumparatorul declara ca a inteles si accepta in mod expres continutul prezentului contract.
15.6 Pentru evitarea oricarui dubiu, partile declara si confirma faptul ca au incheiat prezentul contract in considerarea tuturor
prevederilor legislative incidente executarii contractului, inclusiv dar fara a se limita la prevederile Ordonantei si Codului
civil, acestea fiind accesibile si cunoscute partilor.

IN CONSIDERAREA CELOR DE MAI SUS, partile au agreat incheierea prezentului contract in 2 (doua) exemplare, in
limba romana, cate unul pentru fiecare parte, si garanteaza prin prezenta ca au calitatea statutara de a semna acest contract,
precum si ca persoana imputernicita de ele sa semneze si a carei semnatura apare mai jos este, la data incheierii prezentului
contract, autorizata sa semneze acest contract si sa-si asume obligatiile continute de acesta.

VANZATOR,

CUMPARATOR,

PARTNER CORPORATION S.R.L.

S.C. ……………………………..

Administrator /Director General ,

Reprezentat prin :

CAPRIOARA CRISTIAN

D-na/Dl.………………………

