Contract
DE PRESTARI SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE
Nr_____________________Data_________________________
PARTILE CONTRACTANTE
Dinu Laurentiu-Viorel PFA, persoana fizica autorizata cu sediul in Str. Chilia Veche, nr. 7a, bl. B11,et. 5,ap. 23,sector 6,
Bucuresti inregistrata la Registrul Comertului sub numarul F40/71/11.01.2010, CUI 26383333, CONT BANCAR RO21 INGB
0000 9999 0182 3745, reprezentata de dnul Dinu Laurentiu-Viorel, in calitate de Administrator, denumit in continuare
“FURNIZOR” si
______________________________________________,
avand
domiciliul
in
________________,
str.
________________________________________, nr. ___, bl.____, sc.___, et. ___, ap. ____, BI/CI seria ____, Nr._______
CNP_______________________, adresa e-mail _____________________, telefon _______________, fax ____________
denumit in continuare „BENEFICIAR”
Au convenit incheierea prezentului Contract avand urmatoarele clauze:
2. DEFINITII
2.1. Internet – reteaua mondiala de echipamente de comunicatii publice si private care sunt interconectate si care folosesc
suita de protocoale TCP/IP sau alte protocoale
2.2. Reteaua FURNIZORULUI – reteaua de echipamente de comunicatie a FURNIZORULUI prin intermediul careia acesta
furnizeaza serviciile de acces la internet mentionate in Anexa/anexele la prezentul contract semnata/semnate de Parti
2.3. Reteaua metropolitana a FURNIZORULUI - reteaua de echipamente de comunicatie a FURNIZORULUI care foloseste
suita de protocoale TCP/IP sau alte protocoale
2.4. Sistemul FURNIZORULUI – sistemul de comunicatii al FURNIZORULUI, parte a retelei metropolitane a FURNIZORULUI, la
care se conecteaza BENEFICIARUL, sistem format din fibra optica, cablu FTP, cablu UTP.
2.5. Trafic – orice transfer de informatii operat de catre BENEFICIAR in afara Retelei metropolitante a FURNIZORULUI si/sau
catre BENEFICIAR din afara retelei FURNIZORULUI si care nu include transferul operat de catre BENEFICIAR in Reteaua
metropolitana a FURNIZORULUI si/sau catre BENEFICIAR din afara Retelei metropolitane a FURNIZORULUI
2.6. Serviciu/Servicii Contractate – serviciile de acces la internet mentionate in Anexa/anexele la prezentulContract;
semnata/semnate de Parti
2.7. Protocol Tehnic de Primire – protocolul semnat de FURNIZOR si BENEFICIAR, care confirma instalarea Serviciului si
livrarea Setului de Instalare. Protocolul Tehnic de Primire face parte integranta din Anexa/Anexele semnata/e de Parti
2.8. Set de Instalare – setul de instalare care serveste la utilizarea Serviciului. Descrierea exacta, valoarea si parametrii
tehnici ai Setului de Instalare sunt prevazute in cadrul Anexa / Anexele la Contract semnata/semnate de catre Beneficiar.
3. OBIECTUL CONTRACTULUI
3.1 Obiectul prezentului Contract il reprezinta prestarea de catre FURNIZOR in favoarea BENEFICIARULUI a serviciilor de
acces la internet mentionate in Anexa / Anexele la Contract semnata / semnate de catre BENEFICIAR.
3.2 FURNIZORUL isi rezerva dreptul de a modifica tehnologia de acces cu un preaviz de 30 de zile din motive tehnice, in
conformitate cu prevederile legale aplicabile.
4. OBLIGATIILE SI DREPTURILE FURNIZORULUI
4.1. Drepturile FURNIZORULUI:
4.1.1 Sa factureze si sa incaseze lunar contravaloarea Serviciilor Contractate.
4.1.2 Sa desfiinteze conexiunile realizate fara acordul acestuia si sa sesizeze organele sau institutiile competente in cazurile
de furt de servicii de telecomunicatii precum si in cazul distrugerii sau degradarii intentionate a componentelor retelei;
4.1.3 Sa verifice si sa constate starea conexiunii catre BENEFICIAR;
4.1.4 Sa stearga orice informatie pe care BENEFICIARUL a introdus-o in retea si care poate cauza disfunctionalitati in
furnizarea serviciilor contractate;
4.1.5 Sa intrerupa furnizarea Serviciului in cazul in care BENEFICIARUL nu isi indeplineste obligatiile de plata prevazute la art.
6 din Contract.
4.1.7 Sa suspende Serviciul daca exista dovezi ca BENEFICIARUL utilizeaza Serviciul in scopuri ilicite si/sau utilizeaza in mod
fraudulos carti de credit sau alte modalitati de plata online din interiorul retelei; BENEFICIARUL va fi notificat inainte de a fi
suspendat iar reconectarea va avea loc doar dupa acordul institutiilor de competenta juridica.

4.2 Obligatiile FURNIZORULUI:
4.2.1 Sa asigure functionarea corespunzatoare a retelei si echipamentelor aflate in proprietatea sa si sa ia masurile ce se
impun pentru furnizarea Serviciilor Contractate;
4.2.2 Sa asigure instalarea si furnizarea Serviciilor Contracte BENEFICIARULUI in termen de maxim 7 zile lucratoare de la
data semnarii Contractului;
4.2.3 Sa asigure consultanta tehnica telefonica sau prin personal specializat pentru ca BENEFICIARUL sa poata utiliza
Serviciile Contractate. Serviciul de asistenta tehnica pentru Clienti este disponibil la numarul de telefon 0727.843.185
sau la adresa de e-mail suport@dyon.ro. FURNIZORUL poate realiza lucrari de intretinere de rutina in afara
orelor normale de program, si, va posta pe site-ul sau http://net.dyon.ro instiintari prealabile referitoare la lucrari de
intretinere sau alte cazuri de suspendare a furnizarii Serviciilor Contractate. FURNIZORUL poate modifica sau suspenda
temporar furnizarea Serviciilor Contractate sau orice parte din acesta fara a trimite o instiintare, in caz de avarie care
necesita reparatii tehnice de urgenta, caz in care va posta in cadrul site-ului http://net.dyon.ro , instiintari referitoare la
lucrarile efectuate si la suspendarea furnizarii Serviciilor Contractate;
4.2.4 Sa remedieze in termen de maxim 48 de ore de la sesizarea de catre BENEFICIAR a disfunctionalitatilor in furnizarea
serviciilor cauzate de defectiunile echipamentelor aflate in proprietatea FURNIZORULUI. FURNIZORUL nu are obligatia de a
remedia disfunctionalitatile in furnizarea Serviciilor Contractate cauzate de defectiunile echipamentelor aflate in
proprietatea BENEFICIARULUI precum switchuri sau routere personale. FURNIZORUL nu are obligatia de a remedia nici
defectiunile aparute la BENEFICIAR ca urmare a neglijentei sau interventiei acestuia in configurarea echipamentelor de
comunicatie precum switchuri / routere sau a sistemelor de operare informatice; in cazul in care BENEFICIARUL nu poate
folosi serviciul din cauza unor probleme aparute la conectori FURNIZORUL va solutiona situatia inlocuind conectorii
respectivi contracost (1 conector RJ45 = 1 leu RON ); in cazul in care FURNIZORUL depisteaza o problema la cablul UTP/FTP
intre echipamentul/computerul BENEFICIARULUI si echipamentele FURNIZORULUI acesta din urma va inlocui contracost
( 1m cablu UTP = 2 lei RON , 1m cablu FTP = 4 lei RON ) in functie de metrajul necesar; deplasarea si manopera vor fi
gratuite;
4.2.5 Sa respecte si sa asigure confidentialitatea informatiilor si datelor privind BENEFICIARUL;
4.2.6 Sa asigure functionarea serviciilor in proportie de minim 97.5% din timpul total lunar, respectand clauzele acestui
contract. Caracteristicile tehnice ale accesului la reteaua Internet sunt stabilite in Anexa 1 a prezentului contract;
5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
5.1 Drepturile BENEFICIARULUI
5.1.1 Sa beneficieze de Serviciile Contractate;
5.1.2 Sa beneficieze de consultanta oferita de FURNIZOR in conditiile art. 4.2.3 din prezentul contract;
5.1.3 Daca Serviciul este disponibil mai putin de 97.5% din timpul total lunar conform art.4.2.6., sau nu sunt respectate
nivelurile de calitate convenite din alte motive decat cele mentionate in clauzele 4.2.3, 8 si 9.1 si din motive imputabile
FURNIZORULUI, BENEFICIARUL are dreptul sa solicite FURNIZORULUI prin notificare scrisa in termen de 10 zile despagubiri
aferente perioadei in care clauza nu a fost respectata. Acestea vor fi acordate in prima factura emisa prin reducerea
abonamentului cu valoarea aferenta calculata pentru aceasta perioada.
5.2 Obligatiile BENEFICIARULUI
5.2.1 Sa nu intreprinda nici o actiune care este contrara legii sau altor prevederi cu caracter normativ si sa nu actioneze in
vreun fel care este de natura a afecta intr-un mod direct sau indirect Serviciul Contractat ori care este de natura a intrerupe
furnizarea Serviciului Contractat sau a serverele ori retelelor conectate la Serviciu.
5.2.2 BENEFICIARUL va anunta orice defectiune a Serviciului Contractat FURNIZORULUI catre serviciul de asistenta tehnica al
acestuia la numerele de contact mentionate in cadrul art. 4.2.3, avand in vedere conditiile mentionate in art. 4.2.3 din
prezentul Contract;
5.2.3 Sa achite contravaloarea serviciilor facturate, pana la termenul scadent, in conditiile art. 6 din prezentul Contract;
5.2.6 Sa nu subinchirieze serviciile ce fac obiectul prezentului Contract, sa nu cesioneze drepturile si obligatiile decurgand
din acesta, sa nu revanda Serviciul sau sa il puna la dispozitia unor terte persoane;
5.2.7 Sa comunice imediat FURNIZORULUI in scris – prin scrisoare recomandata sau prin notificare inregistrata la FURNIZOR
- orice modificare privind datele de identificare sau orice alta schimbare care poate conduce la modificarea prezentului
Contract;
5.2.8 Suplimentar fata de obligatiile enumerate mai sus, referitoare serviciului de access la internet prevazut in Anexa 1 a
Contractului, BENEFICIARUL are urmatoarele obligatii:
a. Sa-si asigure securitatea datelor si sa aplice, daca este necesar, masuri corespunzatoare de protectie a computerului (ex.
activarea firewalls-urilor, limitarea accesului la nivelul sistemului de operare al computerului, utilizarea unor browsere cu
cele mai noi actualizari de protectie, folosirea unui program antivirus), FURNIZORUL nefiind responsabil pentru niciun atac
de orice fel menit sa compromita integritatea informatiilor din sistemul informatic al BENEFICIARULUI;

b. BENEFICIARUL nu va modifica adresa IP sau orice alta informatie care ajuta la autentificarea sa in retea, nu va expedia
mesaje electronice nesolicitate (spam) , nu va genera atacuri de tip Denial of Service, nu va colecta datele cu caracter
personal ale altor persoane fara acordul lor si este de acord sa nu influenteze in niciun fel folosirea Serviciului de catre alti
utilizatori;
c. Sa raspunda direct si personal pentru continutul si natura informatiilor vehiculate in retea si in Internet. BENEFICIARUL
este singur si direct raspunzator pentru obtinerea diverselor licente necesare folosirii software-ului. BENEFICIARUL este
singur si direct raspunzator de distribuirea materialelor care cad sub incidenta legilor in vigoare. FURNIZORUL nu are
obligatia sa informeze BENEFICIARUL de prevederile legilor referitoare la drepturile de autor sau ale celor referitoare la
frauda electronica.
5.2.9 Sa solicite in scris FURNIZORULUI suspendarea furnizarii Serviciului Contractat pentru o perioada determinata de
minim 1 luna sau incetarea Contractului in fiecare an contractual, in ambele cazuri, doar dupa ce au trecut 3 luni de zile de
la semnarea acestuia avand motive bine intemeiate si care sunt probate cu documente justificative, sens in care Partile vor
incheia un act aditional la prezentul Contract.; in momentul in care durata supendarii expira FURNIZORUL va anunta
telefonic BENEFICIARUL urmand ca Serviciul Contractat sa fie refurnizat catre acesta in maxim 4 zile lucratoare.
6. TARIFE, FACTURARE SI MODALITATI DE PLATA
6.1 Tarifele pentru Serviciul furnizat vor fi platite de BENEFICIAR catre FURNIZOR prin urmatoarele modalitati de plata: plati
directe la domiciliul BENEFICIARULUI, la sediul FURNIZORULUI sau virament bancar.
6.2 Tariful este cel stabilit in Anexa/Anexele la prezentul Contract semnata/semnate de Parti pentru tipul de serviciu
contractat si este bazat pe lista curenta de preturi.
6.3 Informatii actualizate privind tariful Serviciului Contractat, servicii de reparatii si intretinere sunt disponibile pe pagina
de web a FURNIZORULUI.
6.4 Obligatia BENEFICIARULUI de a plati tariful pentru furnizarea Serviciului Contractat incepe o data cu activarea Serviciului
Contractat si ramane in vigoare pana la incetarea Contractului.
6.5 Prima factura fiscala va fi emisa in urmatoarea data de 5 a lunii calendaristice si va contine suma aferenta
abonamentului pe perioada din care Serviciul Contractat a fost activat pana la data emiterii. Termenul de plata este de 25 de
zile calendaristice de la data emiterii facturii fiscale. FURNIZORUL va notifica BENEFICIARUL cu 15 zile inainte sa suspende
Serviciul Contractat. In cazul in care BENEFICIARUL intarzie plata facturii, FURNIZORUL are dreptul sa intrerupa furnizarea
Serviciului Contractat. Plata va fi efectuata la locatia BENEFICIARULUI, la sediul FURNIZORULUI sau prin virament bancar.
Dupa ce plata a fost realizata de catre BENEFICIAR, FURNIZORUL va reconecta Serviciul Contractat in maxim 24 de ore.
7. PERIOADA VALABILITATII SI INCETAREA CONTRACTULUI
7.1 Prezentul Contract va avea perioada de valabilitate prevazuta de abonamentul mentionat in Anexa/anexele la prezentul
Contract semnata/semnate de Parti.
7.2 FURNIZORUL va notifica BENEFICIARUL cu privire la termenul de incetare al contractului cu cel putin cu 30 de zile
inainte de expirarea duratei de valabilitate a abonamentului stipulata in art. 7.1 de mai sus. In cazul in care BENEFICIARUL
nu notifica FURNIZORULUI optiunea sa de incetare a Contractului pana la data expirarii valabilitatii abonamentului
prevazuta de art. 7.1 de mai sus, atunci Contractul se prelungeste automat cu perioade succesive egale cu durata de
valabilitate a abonamentului prevazuta la art.7.1.
7.3 FURNIZORUL are dreptul de a intrerupe furnizarea Serviciului Contractat si de a cere rezilierea Contractului fara preaviz
ori acordarea vreunei despagubiri daca:
7.3.1 BENEFICIARUL a intarziat achitarea tarifului conform art.6 de mai sus cu mai mult de 15 zile;
7.3.2 BENEFICIARUL a incalcat o obligatie importanta din prezentul Contract.
7.5 In cazul incetarii Contractului in conditiile art. 7.3, atunci BENEFICIARUL poate solicita reconectarea si reluarea furnizarii
Serviciului Contractat. FURNIZORUL va reconecta BENEFICIARUL si va relua furnizarea Serviciului Contractat numai dupa ce
BENEFICIARUL achita integral contravaloarea facturii restante si a penalitatilor de intarziere, precum si o taxa de reconectare
egala cu:
7.5.1 jumatate din valoarea Abonamentului lunar, daca BENEFICIARUL nu a mai solicitat anterior reconectarea in conditiile
prezentului articol;
7.5.2 valoarea Abonamentului lunar, daca BENEFICIARUL a mai solicitat anterior reconectarea in conditiile prezentului
articol.
7.6 In cazul in care FURNIZORUL este in imposibilitatea de a furniza Serviciul Contractat din cauza rezultatelor negative ale
Interviului Tehnic, prezentul Contract va fi considerat ca fiind terminat fara nici o despagubire. In acest caz fiecare Parte
convine expres prin prezentul Contract sa nu aiba nici o pretentie de despagubire impotriva celeilalte Parti.
7.7 BENEFICIARULUI ii este permisa rezilierea contractului doar daca nu are restante de plata catre FURNIZOR.
BENEFICIARUL va notifica FURNIZORUL cu 30 de zile inainte despre intentia de a rezilia contractul.

7.8 In cazul in care BENEFICIARUL a notificat FURNIZORUL despre intentia de a rezilia contractul altfel decat la termen,
BENEFICIARUL va trebui sa achite o taxa de reziliere egala cu 50 RON. Daca BENEFICIARUL a optat pentru un abonament la
care a platit o taxa de instalare, BENEFICIARUL este absolvit de a mai plati taxa de reziliere.
8. FORTA MAJORA
8.1 Forta Majora este orice imprejurare independenta de vointa partilor, imprevizibila si insurmontabila, intervenita dupa
data incheierii prezentului Contract si care impiedica executarea acestuia. Sunt considerate cazuri de Forta Majora, in sensul
acestui articol, imprejurari care includ, dar nu se limiteaza la: razboi, revolutie, cutremur, incediu, mari indundatii, aparitia
unor dispozitii legale care impiedica executarea contractului etc.
8.2 Nici una din Parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor asumate prin prezentul Contract, daca
neexecutarea este generata de un caz de Forta Majora, astfel cum aceasta a fost definita la Articolul 8.1 de mai sus.
9. ALTE PREVEDERI
9.1 BENEFICIARUL nu are dreptul la nici o despagubire daca Serviciul Contractat nu este disponibil din urmatoarele motive:
a) are loc o pana de curent electric in zona din care BENEFICIARUL incearca sa acceseze Serviciul Contractat;
b) in zona din care BENEFICIARUL incearca sa acceseze Serviciul Contractat se efectueaza lucrari de intretinere care au fost
planificate din timp si anuntate pe pagina web a FURNIZORULUI;
c) Serviciul Contractat a fost suspendat datorita unor situatii care nu depind de vointa FURNIZORULUI, in special situatii de
urgenta sau neindeplinirea de catre terti a angajamentului de a pune la dispozitia FURNIZORULUI linii inchiriate, conexiuni la
Internet si/sau alte servicii de telecomunicatii, dupa caz;
d) BENEFICIARUL a incalcat obligatia prevazuta de art. 5.2.3 din Contract;
9.2 Prin prezentul Contract BENEFICIARUL isi exprima consimtamantul clar si expres ca FURNIZORUL poate sa prelucreze si
sa stocheze datele sale cu caracter personal continute in prezentul Contract in scopul prezentului Contract si in scopuri de
marketing in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date, asa cum a fost modificata si completata ulterior, si Legii nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.
9.3 FURNIZORUL garanteaza si declara pe propria raspundere in temeiul HG 1022/2002 privind regimul serviciilor care pot
pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca serviciul ce face obiectul prezentului Contract
nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, este conform
Deciziei ANRC 138/EN/2002 privind impunerea unor cerinte minimale pentru furnizarea serviciilor de comunicatii
electronice destinate publicului si legislatiei in vigoare.
9.4 FURNIZORUL are dreptul sa cesioneze/noveze drepturile si obligatiile nascute din prezentul Contract catre terte
persoane, cu conditia ca cesionarul/tertul sa preia toate obligatiile prevazute in prezentul Contract. Prin semnarea
prezentului Contract BENEFICIARUL consimte la cesionarea/novarea drepturilor si obligatiilor mentionate in acest articol cu
conditia ca cesiune/novatiunea sa fie in prealabil notificata in scris BENEFICIARULUI.
9.5 Cu exceptia prevederilor contrare din prezentul Contract, FURNIZORUL va fi scutit de orice raspundere in masura in care
acest lucru este permis de lege. In special, FURNIZORUL nu va fi responsabil fata de BENEFICIAR pentru nici un fel de
prejudiciu fie el indirect, special sau implicit, pierderea profiturilor, intreruperea activitatii, pierderea informatiilor sau a
datelor, incalcarea securitatii, pierderi patrimoniale sau orice alte pierderi de natura financiara, inclusiv prejudicii sau
distrugeri provocate de virusi, refuzul livrarii Serviciului, activitati de spamming sau hacking. In masura in care nu este exclus
de prezentul Contract si in masura in care este permis de lege, raspunderea FURNIZORULUI pentru prejudiciile cauzate intro luna calendaristica se va limita la suma care a fost platita de BENEFICIAR pentru furnizarea Serviciului Contractat in luna
respectiva. Pentru nerespectarea celorlalte clauze inafara celor privind nivelurile de calitate convenite, in special pentru
orice termen nerespectat, FURNIZORUL va acorda o despagubire egala cu cel mult valoarea unui abonament, calculata
pentru perioada in care nu a fost respectata clauza. Despagubirea va fi acordata in prima factura emisa dupa stabulirea
valorii de comun acord cu BENEFICIARUL prin reducerea valorii abonamentului.
9.6 Pentru serviciile de internet, FURNIZORUL nu ofera servicii suplimentare de securitate. FURNIZORUL ofera doar acces si
nu influenteaza in nici un fel continutul datelor transmise prin Internet. Din acest motiv, FURNIZORUL nu va fi responsabil
pentru securitatea informatiilor pe care BENEFICIARUL le transmite folosind Serviciul Contractat. De asemenea,
FURNIZORUL nu este responsabil pentru acuratetea, caracterul complet sau oportun al informatiilor pe care BENEFICIARUL
le obtine de pe Internet sau prin intermediul intranetul-ui folosind Serviciul Contractat.
9.7 Datorita unor motive tehnice sau economice importante cum ar fi cele care privesc pierderea frecventelor, avaria retelei
de telecomunicatii, pericol pentru integritatea retelei de telecomunicatii etc. FURNIZORUL are dreptul sa revizuiasca sau sa
modifice prevederile prezentului Contract, ale celorlalte politici sau contracte ale sale, precum si orice alt aspect privind
furnizarea Serviciului. Revizuirea sau modificarea va fi notificata catre BENEFICIAR cu cel putin 30 de zile inainte. In cazul in
care BENEFICIARUL nu este de acord cu revizuirea sau cu modificarile aduse prezentului Contract, va avea dreptul sa
denunte unilateral Contractul. O asemenea denuntare a Contractului poate avea loc numai inainte de intrarea in vigoare a

modificarii sau revizuirii si isi va produce efectele incepand cu data intrarii in vigoare a acestora. Prezentul Contract in forma
modificata sau revizuita va fi obligatoriu pentru:
9.7.1 pentru utilizatorii existenti, incepand din cea de-a 30 zi calculata de la data comunicarii modificarii sau revizuirii prin
intermediul casutei de posta electronica a BENEFICIARULUI; si 9.7.2 pentru noii utilizatori, incepand cu data publicarii
modificarii sau revizuirii, cu conditia ca acestia sa fi avut posibilitatea sa ia cunostinta despre modificare sau revizuire la data
semnarii unui Contract de prestari servicii de acces Internet si conexiune locala.
9.8 Toate notificarile, cererile, instructiunile, documentele care se trimit de catre o Parte celeilalte Parti se considera ca au
fost primite (i) la data cand au fost receptionate, daca au fost transmise personal, printr-un serviciu de curierat rapid sau
prin fax (ii) dupa 2 (doua) zile lucratoare, daca au fost transmise prin posta, la adresa specificata in prezentul Contract. De
asemenea, prin semnarea prezentului Contract, BENEFICIARUL isi va exprima in mod expres acordul ca FURNIZORUL sa ii
trimita notificari prin SMS (serviciul de mesaje scurte) la numarul de telefon indicat in prezentul Contract. In acest caz,
notificarea se considera ca a fost receptionata in ziua urmatoare celei in care a fost transmisa notificarea prin SMS (serviciul
de mesaje scurte).
9.9 Prezentul Contract este guvernat de prevederile legii romane.
9.10 Orice disputa care se naste din sau in legatura cu prezentul Contract va fi solutionata de parti in mod amiabil. In cazul
in care partile nu au ajuns la o intelegere, disputa acestora va fi solutionata de instanta competenta.
9.11 BENEFICIARUL declara ca a fost informat corect, complet si precis cu privire la clauzele Contractului, cu al caror
continut este de acord si ca reprezentantul FURNIZORULUI a raspuns tuturor intrebarilor sale referitoare la acestea.
9.12 BENEFICIARUL are dreptul de a denunta unilateral Contractul, in cazul in care FURNIZORUL nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin prezentul Contract, notificand in acest sens FURNIZORUL la adresa: Bucuresti, Str. Chilia Veche, nr.
7a, bl. B11,et. 5,ap. 23,sector 6.
Prezentul Contract a fost incheiat astazi, _______________, la ____________, in 2 exemplare originale, cate unul pentru
fiecare Parte, fiecare dintre Partile Contractului atestand ca se afla in posesia cate unui exemplar original.
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