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Contract de servicii 
nr.                       /             .2016    

Încheiat in baza Notei Justificative nr……………./………………..2016 si având in vedere alocarea de 
fonduri prin bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2016, la 
subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat 45.08.18.03.56.18.02. 

 
1.Părţile  contractante În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare , între  

 MUNICIPIUL CRAIOVA, adresa sediului: str. A.I.Cuza, nr.7 Craiova, jud. Dolj, tel./fax 0251-
415177/411561, cod fiscal 4417214, cod IBAN RO35 RNCB 0134 0416 5670 0038 si RO08 RNCB 0134 
0416 5670 0039 deschise la Banca Comercială Română reprezentată prin Primar-Lia Olguţa Vasilescu, în 
calitate de achizitor, pe de o parte 
şi  ………………………………………….. cu sediul social: ………………………………….,  
tel./fax:……………………., numar de inmatriculare: ……………….., cod fiscal ……………………….., 
cont trezorerie ………………………. deschis la Trezoreria  ……………….., reprezentat prin  
……………………………………., in calitate de prestator, pe de alta parte. 
 
2. Definiţii  2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 
f) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este 
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
g)  zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. 
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Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul şi preţul contractului 4.1 - Prestatorul se obligă să  presteze „Achiziţie pachet complet de servicii de formare profesională 
pentru proiectul „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare” (Strengthening education and developing work and skills training) finanţat în cadrul Programului 
RO 25-Programul de Combatere a Sărăciei (Poverty Alleviation Programme)-Educaţia poate rupe lanţul sărăciei, în perioada convenita şi în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini 
nr.125552/24.08.2015 şi cu obligaţiile asumate prin oferta adjudecată şi prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 
servicii: „Achiziţie pachet complet de servicii de formare profesională pentru proiectul „Consolidarea 
educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare” (Strengthening education and developing work and skills training) finanţat în cadrul Programului RO 25-Programul de Combatere 
a Sărăciei (Poverty Alleviation Programme)-Educaţia poate rupe lanţul sărăciei. 4.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 
prestatorului de către achizitor, conform ofertei adjudecate, este de ................. lei (excl. TVA), la care se 
adauga T.V.A. în valoare de ............. lei.  
 
5. Durata contractului 5.1 - Termenul de prestare a serviciilor este de maxim 30 de zile de la data semnării contractului . 
5.2 – Prezentul contract întră în vigoare la data semnării lui de către părţi. 
5.3. – Prezentul contract încetează să producă efecte la data recepţiei şi plăţii serviciilor prestate. 
 
6. Documentele contractului 6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini nr.106746/22.06.2016; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară nr……….; 
c) graficul de prestare a serviciilor; 
d) alte documente. 

 
7. Obligaţiile principale ale prestatorului 7.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada 
convenita şi în conformitate cu  cerinţele caietului de sarcini nr.106746/22.06.2016, cu obligaţiile asumate 
prin oferta adjudecată şi cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
7.2.  - Prestatorul se obligă să presteze serviciile  la standardele şi performanţele prezentate în  propunerea 
tehnică,  anexă la contract.  
7.3 - Prestatorul se obligă să asigure instruirea participantilor conform prevederilor caietului de sarcini 
nr.106746/22.06.2016. 
7.4 -Prestatorul se obligă să asigure facilitatile suport (resurse tehnice, logistice, administrative, etc) in 
scopul realizarii activitatilor propuse conform propunerii tehnice. 
7.5 -  Prestatorul se obligă să despăgubească  achizitorul împotriva oricăror: 
 i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi 
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ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel 
de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
7.6 – Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, 
direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice 
care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în 
cadrul procedurii de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de 
servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de 
servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii 
contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea 
contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 
 
8. Obligaţiile principale ale achizitorului 8.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate de 
către acesta.  
8.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate  în termenul convenit.  
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul de 30 de zile de la receptia 
serviciilor prestate si inregistrarea facturii de către acesta la Registratira achizitorului.  
8.4 – Daca achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la receptia serviciilor prestate  si  
înregistrarea  facturii în original la Registratura achizitorului, prestatorul are dreptul de a sista prestarea 
serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai 
scurt timp posibil, dar nu mai mult de 2 zile. 
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe ca penalităţi o dobândă legală penalizatoare, stabilita 
conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Dobânda 
legală penalizatoare se calculează asupra valorii servicilor comandate, de la data la care prestatorul este în 
întârziere faţă de termenul prevăzut pentru prestarea serviciilor şi până la data prestarii efective a 
serviciilor neprestate. Prestatorul este în întârziere faţă de termenul din contract, începând cu prima zi care 
urmează după data la care termenul s-a împlinit, fără a fi nevoie de nicio procedură  prealabilă de 
notificare a întârzierii. 
9.2 - În cazul în care achizitorul nu işi onorează obligaţiile în termenul stabilit la art. 8.3, atunci acesta are 
obligaţia de a plăti o dobândă penalizatoare, calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 
13/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, asupra sumei legal facturate şi neachitată. 
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii 
lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese. 
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 prestator. În acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 
până la data denunţării unilaterale a contractului. 
9.5 -  (1) Achizitorul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral contractul şi dacă furnizorul: 
 a) subcontractează sau cesionează obligaţiile contractuale, fără acordul achizitorului; 
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 b) nu îndeplineşte total sau parţial obligaţiile prevăzute în contract cu plata unei despăgubiri în 
sarcina furnizorului; 
     - (2) În cazurile prevăzute la literele a,b contractul se consideră desfiinţat de plin drept fără punerea în 
întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă. 
9.6 –  (1)  Orice modificare a prezentului contract se face numai in scris, cu acordul partilor contractante, 
prin act aditional. 
           (2) Partea care solicită modificări contractuale are obligaţia de a notifica cealaltă parte, în scris, în 
termen de max 5 zile de la data la  care a intervenit situaţia care conduce la modificarea contractului. 
9.7 – Contractul încetează în urmatoarele situaţii: 
a) de drept 
 a1) Prin încetarea activităţii furnizorului (faliment, dizolvare, desfiinţare, lichidare voluntară, etc); 
 a2)  La data data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul contract;                                                                                                               
 a3) Dacă forta majoră actionează pe o perioadă egală sau mai mare de 10 zile, cu acceptul scris al 
părţilor contractante.  
b) prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale. 
 

Clauze specifice 
 

10. Garanţia de bună execuţie a contractului –nu este cazul 
 
11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
             (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau 
se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, în conformitate cu cerinţele 
caietului de sarcini nr.106746/22.06.2016. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 
contractului. 
11.3 - Formarea profesionala a personalului achizitorului se va finaliza cu certificate de absolvire cu 
recunoastere nationala impreuna cu suplimentele descriptive aferente, certificate recunoscute de 
Ministerul Munci, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerului Educatiei 
Nationale si vor fi in conformitate cu legislatia nationala in vigoare. ce trebuie să conţină cel puţin urmatoarele elemente: 
 a) însemnele oficiale ale organizatorului: denumire, sigla, antet şi alte elemente oficiale de 
identificare; 
 b) denumirea documentului; 
 c) seria şi numărul documentului sau, în cazul adeverinţelor, numărul de înregistrare la emitent; 
 d) denumirea completă a programului de formare pentru care se atesta absolvirea sau participarea, 
numele si sursa de finantare a proiectului in cadrul caruia se organizeaza cursul, durata şi perioada de 
derulare a acestuia;  
 e) datele de identificare ale persoanei pentru care se atesta absolvirea sau participarea; 
 f) data eliberării documentului; 
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 g) certificarea prin ştampila furnizorului de formare şi semnătura conducătorului sau 
reprezentantului legal al acestuia, cât şi certificarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse si 
Ministerului Educaţiei Nationale; 
 h) certificarea prin semnătură a primirii documentului de către persoana pentru care se atestă 
absolvirea sau participarea ori de către împuternicitul acesteia. 
 
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 
 
13. Recepţie şi verificări  13.1 - Achizitorul are  dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din propunerea tehnică şi caietul de sarcini. 
13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate 
cu prevederile din prezentul contract.  
13.3 - Achizitorul are dreptul sa solicite furnizarea de informatii prestatorului cu privire la seriile, grupe 
de instruire, locatie, programul de instruire, prezenta la instruire si la examene si rezultatul acestora. 
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 14.1 -  (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor dupa semnarea contractului de catre 
parti. 
            (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri, din vina exclusivă a achizitorului, părţile vor 
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului. 
14.2 – (1) Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen 
care se calculează de la data semnării contractului de către părţi.  
 (2) În cazul în care: 
 - din orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau alte circumstanţe neobişnuite 
susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptăţesc 
prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci 
părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 
14.3 – În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de prestare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului. 
 
15. Ajustarea preţului contractului 15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
15.2 - Preţul este ferm si nu se va actualiza pe toata durata contractului.  
 
16. Subcontractanţi  16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci 
când se introduc noi subcontractanti, toate contractele încheiate între prestator şi 
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin 
acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. 

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (1) trebuie sa fie în concordanţă cu oferta şi se 
vor constitui în anexe la contractul de achizitie publică. Contractele vor conţine obligatoriu denumirea 
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subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, reprezentantii legali, partea/părţile din contract care 
urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective. 

(3) Prestatorul are obligatia de a indica, cel mai târziu la momentul începerii prestarii contractului, 
numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea 
contractului. 

(4) Prestatorul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale informaţiilor 
prevazute la alin. (3) pe durata contractului de achizitie publică.  
16.2 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 

(3) În situaţia prevăzută în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de 
către una din părţi, prestatorul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii 
subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art. 18.3. 
16.3 - (1) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de 
achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a 
contractului de achiziţie publică. 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), prestatorul va transmite autorităţii contractante informaţiile 
prevăzute la art. 18.1, alin (3) şi va obţine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi 
implicaţi ulterior în executarea contractului.   

(3) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 
contractului, prestatorul are obligatia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru 
verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor 
de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. De asemenea, prestatorul are obligatia de a 
transmite achizitorului o declaratie pe propria răspundere din partea noilor subcontractanti prin care 
acestia îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către 
prestator la oferta, aferentă activităţii supuse subcontractării. 

(4) Prestatorul are obligatia de incheia un contract cu noul subcontractant în concordanţă cu oferta 
depusă. 

(5) Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de 
subcontractare anterior. 

(6) Contractele incheiate cu noii subcontractanti, precum si declaratia pe propria raspundere 
prevazuta la alin (3) vor fi prezentate cu cel putin 15 zile înainte de momentul începerii prestatilor de catre 
noii subcontractanti.  

(7) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare 
initiale. 
16.4 -(1) Subcontractanţii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la 
momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct 
de către autoritatea contractantă. 

 (2) Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când 
prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate 
contractantă, furnizor şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în 
mod nejustificat, prestatorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.   
 
17. Forţa majoră 17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
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17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 - 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. 
17.4 - 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. 
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 10 zile de la încetare. 
17.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 10 zile, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna 
din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
18. Soluţionarea litigiilor 18.1 - Achizitorul şi prestatorul 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. 
18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve 
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 
instanţele judecătoreşti  din România în a căror rază teritorială se află sediul achizitorului, conform 
prevederilor Legii  nr. 554/2004 privind Contenciosul Administrativ. 
 
19. Limba care guvernează contractul 19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.  
 
20. Comunicări 20.1 - (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. 
20.2- Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 

      21. Cesiunea 21.1 - Transferul total sau parţial al obligaţiilor prestatorului rezultate din prezentul contract este strict 
interzis. 
21.2 - Este permisa doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, în condiţiile Codului civil, 
prin acordul scris al ambelor părţi. 
21.3 –  Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea  de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de 
creanţă în favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din contract care sunt îndeplinite de catre 
acestia. 
Transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din 
contract aferentă/aferente acestuia/acestora, va avea loc în momentul în care va fi confirmată îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile art. 18.4, alin. (2).   
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22. Legea aplicabilă contractului 22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
23.Dispoziţii finale 23.1- Implementarea, derularea si administrarea prezentului contract se va face de către Directia 
Elaborare si Implementare Proiecte  din cadrul Primariei Municipiului Craiova. 
 

 
          Părţile au înţeles să încheie azi ...................2016 prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 2 
(doua) exemplare la achizitor si 1 exemplar la prestator.    
       
 
 
            ACHIZITOR,                                                                             PRESTATOR,   

 


