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CONTRACT	DE	MANDAT	
	
Prezentul	Contract	de	mandat	 (“Contractul”)	 a	 fost	 incheiat	 la	 data	de	 [•]	 („Data	Semnării”),	 de	
catre	si	intre:	
	
(1) SOFTBINATOR	TECHNOLOGIES	S.A.,	societate	pe	acțiuni	de	naționalitate	română,	cu	sediul	

social	 în	 București,	 Sector	 2,	 Str.	 Nicolae	 Filipescu	 nr.	 39-41,	 et.	 3,	 înregistrată	 la	 Registrul	
Comerțului	 din	 București,	 sub	 nr.	 J40/13638/2017,	 cod	 unic	 de	 înregistrare	 38043696,	
reprezentată	prin		[•]		(in	continuare	“Societatea”);	si	

(2) [•]		(denumita	in	continuare	“Administratorul”),	
	

Societatea	si	Administratorul	vor	fi	denumiti	in	continuare	in	mod	individual	individual	„Partea”	si	
impreuna	„Partile”.	

	
INTRUCAT	
(A) Administratorul	a	 fost	numit	Membru	al	Consiliului	de	administratie	al	Societății,	prin	

Hotărârea	 Adunării	 Generale	 Ordinare	 a	 Acționarilor	 Societății	 din	 data	 de	 	 [•],	 in	
conformitate	cu		[•]	;	

(B) Administratorul	 are	 experienta	 si	 cunostintele	 necesare	 pentru	 a	 presta	 serviciile	 de	
administrare	 necesare	 Societatii,	 in	 calitate	 de	Administrator	 al	 Societății	 si	Membru	 al	
consiliului	de	administratie;	

(C) Partile	 doresc	 sa	 reglementeze	 in	 mod	 explicit	 termenii	 si	 conditiile	 mandatului	 acordat	
Administratorului;	si	

(D) Administratorul	este	de	acord	sa	detina	pozitia	de	administrator	al	Societatii,	si	sa	asigure	
administrarea	Societatii,	conform	termenilor	si	conditiilor	stabilite	in	acest	Contract.	
	
AVAND	IN	VEDERE	CELE	DE	MAI	SUS,	PARTILE	CONVIN	DUPA	CUM	URMEAZA:	

1 Definitii	si	interpretare	
1.1	 In	prezentul	Contract,	urmatoarele	definitii	se	vor	aplica	urmatorilor	termeni:	

“Bonus”	 -	 remuneratie	 suplimentara	 in	 cuantum	 variabil,	 ce	 poate	 fi	 acordata	 anual	 sau	
trimestrial,	conform	intelegerii	dintre	Parti.		

“Informatii	Confidentiale”	inseamna	toate	informatiile	si	datele,	de	orice	natura,	scrise	de	
mana	 sau	 procesate	 pe	 suport	magnetic,	 electronic,	 optic	 sau	 pe	 orice	 alt	 suport,	 privind	
Societatea	 sau	 activitatea	 Societatii,	 care	 sunt	 confidentiale,	 sensibile	 din	 punct	 de	 vedere	
comercial	 si	 care	nu	sunt	disponibile	ca	atare	altor	parti	angajate	 intr-o	activitate	similara	
celei	a	Societatii	sau	publicului	larg	si	care:	(i)	sunt	utilizate	sau	furnizate	Administratorului	
sau	despre	care	Administratorul	ia	cunostinta	in	timpul	exercitarii	sarcinilor	sale	ori	in	orice	
alt	 mod;	 si	 (ii)	 sunt	 prezentate	 drept	 analize,	 compilatii,	 date,	 studii,	 sumare,	 sinteze,	
previziuni	 sau	 orice	 alte	 documente	 elaborate	 de	 catre	 Administrator,	 sau	 la	 care	
Administratorul	are	acces	sau	despre	care	acesta	a	luat	cunostinta;	si	(iii)	sunt	determinate	
de	catre	Societate	sau	de	catre	legile	aplicabile	ca	fiind	secrete	comerciale	ale	Societatii.	
“Act	 Constitutiv”	 inseamna	Actul	 Constitutiv	 al	 Societatii,	 asa	 cum	 este	modificat	 in	mod	
periodic.	
“Adunarea	Generala	a	Acționarilor”	este	organul	decizional	suprem	al	Societatii.		
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“Remuneratia”	are	sensul	atribuit	in	art.	5	din	prezentul	Contract.	
“Fapta	Ilicita”	inseamna	orice	act,	declaratie	falsa	sau	omisiune	care	incalca	legea,	prezentul			
Contract	sau	Actul	Constitutiv.		

1.2	 Referirile	 din	 prezentul	 Contract	 la	 regulile	 Societatii,	 regulamentele,	 politicile,	manualele	
sau	 alte	 documente	 asemanatoare	 care	 le	 completeaza	 sunt	 referiri	 la	 variantele	
documentelor	 relevante,	 asa	 cum	 sunt	 modificate	 si	 actualizate	 periodic.	 Referiri	 la	 orice	
dispozitii	statutare	includ	orice	modificari	ale	acestor	prevederi.	

1.3	 In	acest	Contract,	 titlurile	sunt	doar	pentru	referinta	si	nu	vor	afecta	 interpretarea	acestui	
Contract.	

	
2	 Obiectul	Contractului	
2.1.	 Administratorul	 are	 puteri	 de	 reprezentare	 a	 Societății	 doar	 cu	 aprobarea	 expresa	 a	

Consiliului	de	Administrație,	si	își	va	exercita	toate	atribuțiile	prevăzute	in	Actul	Constitutiv,	
precum	 si	 in	 deciziile	 Adunării	 Generale	 a	 Acționarilor.	 Administratorul	 a	 fost	 numit	
Administrator	si	Membru	al	Consiliului	de	Administrație.	

	
2.2.	 Exercitarea	atributiile	prevazute	 in	art.	2.1	de	mai	sus,	vor	 fi	circumscrise	strict	si	exclusiv	

indeplinirii	obiectului	de	activitate	al	Societatii	si	interesului	comercial	al	acesteia.	
	
2.3.	 In	 schimbul	 exercitarii	 prerogativelor	 si	 indeplinirii	 obligatiilor	 asumate	 in	 prezentul	

Contract,	 Administratorul	 va	 primi	 Remuneratia	 prevazuta	 in	 art.	 5	 de	 mai	 jos.	 Pentru	
evitarea	oricaror	dubii,	aceasta	Remuneratie	acopera	oricare	si	toate	activitatile	intreprinse	
de	catre	Administrator	pentru	Societate.	

	
3	 Durata	Contractului	
3.1	 Contractul	intra	in	vigoare	la	Data	Semnarii	si	este	valabil	până	la	15.04.2025.	
	
4	 Drepturile	si	obligatiile	Administratorului	
4.1.	 Administratorul	are	urmatoarele	drepturi:	

a) Sa	 primeasca	 contraprestatia	 pentru	 furnizarea	 Serviciilor	 pe	 perioada	 Contractului,	 in	
forma	unei	remuneratii	in	suma	fixa,	dupa	cum	este	specificat	in	prezentul	la	Articolul	5.1.	

b) sa-i	fie	rambursate	toate	cheltuielile	privind	cazarea,	transportul	si	alte	cheltuieli,	 facute	in	
calatoriile	 de	 afaceri	 in	 tara	 si	 in	 strainatate	 in	 legatura	 cu	 indeplinirea	 obligatiilor	
contractuale;	

c) sa	aiba	acces	la	documentele	si	informatiile	privind	Societatea;	
d) orice	alte	drepturi	prevazute	de	Legea	societatilor.	
	

4.2.	 Administratorul	are	urmatoarele	obligatii:	
a) Sa	 indeplineasca	 sarcinile	 si	 atributiile	 si	 sa	 respecte	 obligatiile	 folosindu-si	 la	 abilitatile	

profesionale	 in	 beneficiul	 si	 in	 cel	 mai	 bun	 interes	 al	 Societatii,	 in	 toate	 aspectele	
circumscrise	obiectului	puterilor	sale.		

b) Sa-si	indeplineasca	indatoririle	si	sa-si	exercite	mandatul	cu	grija	si	diligenta	profesionala.	
c) Sa	contribuie,	 in	cea	mai	buna	masura	a	cunostintelor	si	experientei	 la	si	sa	 fie	 implicat	 in	

dezvoltarea	generala	a	Societatii	si	imbunatatirea	eficientei	operationale.	
d) Sa-si	indeplineasca	indatoririle	asumate	prin	prezentul	Contract,	nu	doar	la	sediul	Societatii,	

ci	 in	 oricare	 alte	 locuri	 in	 care	 activitatea	 Societatii	 ar	 impune	 necesitatea	 prezentei	



3 
 

Administratorului.	
e) Sa-si	 execute	 atributiile	 si	 sa-si	 	 indeplineasca	 sarcinile/obligatiile	 care	 ii	 revin	 sau	 care	 ii	

sunt	date	in	conformitate	cu	si	potrivit	limitarilor	si	regulilor	stabilite	prin	prezentul	si	prin	
conformarea	 la	 prevederile	 Actului	 Constitutiv	 si	 ale	 Hotararilor	 Adunării	 Generale	 a	
Acționarilor.	
	

5	 Remuneratia.		
5.1	 Administratorul	are	dreptul	de	a	primi,	 in	schimbul	serviciilor	prestate	in	baza	prezentului	

Contract,	 Remuneratia	 lunara	 bruta	 in	 valoare	 de	 20.000	 RON,	 la	 care	 se	 adauga	 TVA	
conform	reglementarilor	legale	aplicabile.		

5.2	 Plata	Remuneratiei	va	fi	efectuata	pana	pe	data	de	5	a	lunii	urmatoare	lunii	pentru	care	se	
face	plata,	prin	transfer	bancar	in	contul	Administratorului,	ce	a	fost	comunicat	Societății.		

5.3	 In	 cazul	 oricaror	 taxe,	 impuneri,	 sarcini,	 impozite,	 deduceri	 sau	 retineri	 la	 sursa	 de	 orice	
natura	aplicabile,	Partile	vor	respecta	legislatia	in	vigoare.	

5.4							Eventualele	condiții	de	acordare	și	maniera	de	plată	a	Bonusului	vor	fi	stabilite	de	Părți	prin	
Act	Adițional	la	prezentul	Contract.	

	
6	 Incapacitate	
6.1	 In	 cazul	 in	 care	 reprezentantul	 persoana	 fizica	 a	 Administratorul	 va	 fi	 incapabil	 din	 orice	

motiv	sa	 isi	 indeplineasca	atributiile	din	acest	Contract,	cu	conditia	ca	aceasta	 incapacitate	
sa	 fie	 generata	 de	 motive	 obiective	 si	 ca	 reprezentantul	 sa	 actioneze	 cu	 buna-credinta,	
aceasta	incapacitate	nu	va	functiona	astfel	incat	sa	prejudicieze	dreptul	Administratorului	de	
a	primi	Remuneratia	si	alte	beneficii	la	care	are	dreptul	in	conformitate	cu	acest	Contract.	

6.2	 Daca	 aceasta	 incapacitate	 persista	 pentru	 o	 perioada	 continua	 de	 mai	 mult	 de	 2	 (doua)	
saptamani,	 fara	 ca	 administratorul	 sa	 numeasca	 un	 alt	 reprezentant	 persoana	 fizica,	
Adunarea	Generală	a	Acționarilor	poate	decide	sa-i	plateasca	Administratorului	numai	50%	
din	Remuneratie	pana	cand	aceasta	incapacitate	se	incheie	sau	sa	rezilieze	acest	Contract	in	
conformitate	cu	prevederile	prezentului.	

	
7	 Confidentialitate	si	Informatii	Confidentiale	
7.1	 Administratorul	 intelege	 ca	 in	 timpul	 desfasurarii	 obisnuite	 a	 activitatilor	 sale	 in	

conformitate	cu	acest	Contract	va	avea	acces	la	Informatii	Confidentiale.		
7.2	 Administratorul	 va	 pastra	 secretul	 si,	 in	 orice	moment	 pe	 parcursul	 acestui	 Contract	 si	 5	

(cinci)	 ani	 dupa	 incetarea	 acestuia,	 din	 orice	 motiv,	 nu	 va	 folosi,	 comunica	 sau	 dezvalui	
niciunei	persoane	orice	Informatie	Confidentiala	pe	care	a	aflat-o	pe	durata	acestui	Contract.	
Administratorul	 va	 depune	 toate	 eforturile	 pentru	 a	 impiedica	 publicarea	 sau	 dezvaluirea	
neautorizate	a	oricaror	asemenea	Informatii	Confidentiale.		

7.3	 Restrictiile	continute	in	acest	Articol	7	nu	se	vor	aplica:	
7.3.1	 niciunei	Informatii	Confidentiale	care	este	obligatoriu	sa	fie	dezvaluia	prin	orice	lege	

aplicabila	sau	de	catre	orice	autoritate;	
7.3.2	 niciunei	Informatii	Confidentiale	care	este	inclusa	intr-un	anunt	sau	publicatie	intr-o	

forma	agreata;	
7.3.3	 niciunei	Informatii	Confidentiale	care	devine	accesibila	domeniului	public	in	orice	alt	

mod	decat	prin	divulgarea	neautorizata	de	catre	Administrator;	
7.3.4	 niciunei	Informatii	Confidentiale	care	se	afla	in	posesia	Administratorului,	libera	de	

orice	restrictie	de	a	utiliza	sau	dreptul	de	divulgare	a	acesteia	fiind	obtinut	in	alt	mod	
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decat	de	la	Societate,	in	scopul	acestui	Contract;	
7.3.5	 nici	 unei	 dezvaluiri	 cerute	 in	 cursul	 normal	 si	 corespunzator	 al	 implementarii	

prezentului	Contract,	cu	conditia	ca	Administratorul	sa	dezvaluie	numai	informatiile	
care	 sunt	 absolut	 necesare	 si	 sa	 solicite	 aprobarea	 Societatii	 in	 cazul	 in	 care	
considera,	ca	un	director	diligent,	ca	o	astfel	de	dezvaluire	poate	dauna	 intereselor	
Societatii;	sau	

7.3.6	 niciunei	dezvaluiri	expres	autorizate	de	Societate.	
	

7.4	 Administratorul/reprezentantul	sau	nu	va	face	nicio	declaratie	publica	privind	Societatea,	fie	
pe	durata	acestui	Contract	sau	dupa	aceea,	care	este	in	detrimentul	sau	prejudiciaza	afacerile	
sau	reputatia	acesteia.	

7.5	 Orice	 Informatie	 Confidentiala	 poate	 fi	 dezvaluita	 de	 catre	 Administrator	 numai	 dupa	
consultarea	prealabila	a	Adunării	Generale	a	Acționarilor	cu	privire	 la	 intinderea	si	natura	
acestei	dezvaluiri.	

7.6	 Toate	 documentele,	 materialele,	 registrele,	 corespondenta,	 actele,	 notele,	 memorandum-
urile	 si	 informatiile	 pe	 orice	 suport	 si	 oriunde	 ar	 fi	 situate,	 indiferent	 daca	 sunt	 sau	 nu	
considerate	 Informatii	 Confidentiale	 realizate	 de	 Administrator,	 orice	 suport	 magnetic	 pe	
care	sunt	stocate	 informatii	 legate	de	activitatea	Societatii,	precum	si	orice	cod	de	acces	 la	
acestea	sau	orice	alte	bunuri	ale	Societatii	sunt	si	vor	ramane	proprietatea	Societatii.	

7.7	 La	incetarea	prezentului	Contract,	Administratorul	va	preda	reprezentantilor	Societatii	toate	
documentele,	informatiile	si	alte	materiale	la	care	se	face	referire	in	acest	art.	7	si	va	distruge	
imediat	asemenea	informatii	stocate	in	echipamente	electronice.	

	
8	 Incetarea	Contractului	
8.1	 Partile	pot	inceta	prezentul	Contract	prin	acord	scris,	inainte	de	data	incetarii	prevazuta	in	

art.	3	de	mai	sus.	
8.2	 Societatea	 poate	 inceta	 prezentul	 Contract,	 in	 orice	 moment,	 prin	 transmiterea	 catre	

Administrator	a	unei	notificari,	cu	cel	putin	20	de	zile	anterior	datei	avute	in	vedere	pentru	
incetarea	Contractului.	

8.3	 In	cazul	oricaror	situatii	prevazute	la	punctele	(i)	–	(iii)	de	mai	jos,	Societatea	poate	decide	
fie	sa	inceteze	acest	Contract	fara	o	notificare	prealabila,	fara	indeplinirea	altor	formalitati	si	
fara	interventia	instantelor	competente	sau	sa	acorde	o	perioada	de	gratie	Administratorului	
pentru	a	remedia	respectiva	situatie.			
(i) Administratorului	 ii	 este	 interzis	 prin	 lege	 sa	 exercite	 functia	 de	

manager/director/administrator	 al	 unei	 societati	 romane	 cu	 activitate	 ce	 intra	 in	
concurenta	 directa	 cu	 cea	 prestata	 de	 catre	 Societate,	 fara	 acordul	 scris	 prealabil	 al	
Adunării	Generale	a	Acționarilor;	

(ii) Administratorul/reprezentantul	sau	este	condamnat	pentru	savarsirea	unei	 infractiuni	
indiferent	daca	este	sau	nu	in	legatura	cu	activitatile	acestuia	(altele	decat	infractiunile	
auto	 pentru	 care	 nu	 se	 acorda	 inchisoare)	 printr-o	 hotarare	 irevocabila	 a	 instantelor	
competente	din	Romania.	
	

9	 Aplicabilitatea	regulamentelor	de	ordine	interioada	ale	Societatii		
9.1	 Regulile	disciplinare	ale	Societatii	si	procedurile	pentru	rezolvarea	plangerilor,	asa	cum	sunt	

stabilite	 in	mod	periodic	 in	regulamentele	de	ordine	 interioara,	manualul	personalului	sau	
orice	alt	document	intern	al	Societatii,	se	pot	aplica	Administratorului.	
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9.2	 Prin	 prezentul,	 Administratorul	 declara	 ca	 a	 revizuit	 toate	 documentele	 la	 care	 se	 face	
referire	mai	sus	si	ca	va	respecta	toate	prevederile	stabilite	de	Societate.	

	
10	 Reguli	privind	protectia	datelor	
10.1	 In	 considerarea	 legilor	 si	 regulamentelor	 privind	 protectia	 datelor	 cu	 caracter	 personal,	

reprezentantul	Administratorului	consimte	prin	prezentul	Contract	ca	Societatea	sa	detina,	
sa	 proceseze	 si	 sa	 dezvaluie	 datele	 sale	 cu	 caracter	 personal	 furnizate	 acesteia,	 in	 toate	
scopurile	legate	de	indeplinirea	acestui	Contract,	inclusiv,	dar	fara	a	se	limita	la:	
- administrarea	si	mentinerea	inregistrarilor	personalului;	
- oferirea	 de	 referinte	 si	 informatii	 catre	 viitorii	 angajatori	 si,	 daca	 este	 necesar,	 catre	

organisme	guvernamentale	pentru	asigurare	sociala	si	alte	scopuri,	cu	consimtamantul	
scris	in	prealabil	al	Administratorului;	

- dezvaluirea	datelor	personale	ale	Administratorului	 tertilor,	numai	cu	consimtamantul	
scris	in	prealabil	al	Administratorului.	

11.2	 Reprezentantul	Administratorul	recunoaste	prin	prezentul	Contract	ca	pe	durata	acestuia	va	
avea	acces	la,	si	va	procesa,	sau	va	autoriza	procesarea	de	date	cu	caracter	personal	si	date	
cu	 caracter	 personal	 sensibile	 privind	 angajatii,	 clientii	 si	 alte	 persoane	 fizice,	 detinute	 si	
controlate	 de	 Societate.	 Reprezentantul	 Administratorului	 se	 angajeaza	 sa	 se	 conformeze	
prevederilor	reglementarilor	aplicabile	privind	protectia	acestor	date	si	sa	respecte	politica	
Societatii	de	protectie	a	datelor	cu	caracter	cu	caracter	personal,	asa	cum	poate	fi	modificata	
in	mod	periodic.	

	
11	 Cesionare	

Partile	 hotarasc	 in	 mod	 expres	 ca	 niciunul/niciuna	 dintre	 drepturile,	 obligatiile	 si/sau	
angajamentele	prevazute	 in	 acest	Contract	nu	pot	 fi	 cesionate	 catre	un	 tert,	 decat	daca	 se	
hotaraste	altfel	de	catre	Parti.	
	

12	 Solutionarea	conflictelor	
12.1	 Prezentul	 Contract	 va	 fi	 guvernat	 si	 interpretat	 sub	 toate	 aspectele	 in	 conformitate	 cu	

legislatia	romana.	
12.2	 Orice	conflict,	controversa	sau	pretentie	intre	Parti	aparute	din	sau	in	legatura	cu	prezentul	

Contract,	 inclusiv	 cele	 legate	 de	 incalcarea,	 valabilitatea,	 interpretarea	 sau	 executarea	
acestuia,	 daca	 nu	 vor	 fi	 solutionate	 amiabil	 de	 catre	 Parti,	 vor	 fi	 deferite	 instantelor	
competente	din	Romania.	

12.3	 In	cazul	in	care	(i)	una	dintre	Parti	refuza	sa	negocieze	o	rezolvare	amiabila	sau	daca	(ii)	in	
termen	 de	 15	 zile	 de	 la	 inceperea	 negocierilor	 nu	 s-a	 ajuns	 la	 nici	 o	 solutie,	 conflictul,	
controversa	sau	pretentia	de	mai	sus	vor	fi	deferite	instantelor	competente.	

13	 Notificari	
13.1	 Toate	notificarile	si	alte	comunicari	conform	prezentului	Contract	vor	fi	efectuate	in	scris	si	

vor	 fi	 considerate	 efectuate	 corespunzator	 daca	 sunt	 (i)	 inmanate	 personal,	 (ii)	 transmise	
prin	email,	 (iii)	 expediate	printr-un	 serviciu	de	 curierat	 rapid	 recunoscut	pe	plan	national	
sau	 (iv)	 expediate	 prin	 scrisoare	 recomandata	 (cu	 confirmare	 de	 primire)	 Partilor	 la	
adresele	de	mai	sus.	
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14	 Renuntari	
14.1	 Drepturile	prevazute	 in	prezentul	 Contract	 sunt	 cumulative	 si	 nu	 exclud	nici	 un	drept	 sau	

remediu	prevazute	de	legile	sau	reglementarile	aplicabile.	
14.2	 Cu	 exceptia	 celor	 expres	mentionate	 in	 acest	Contract,	 nicio	 renuntare	 la	niciun	drept	din	

acest	 Contract,	 inclusiv	 renuntarea	 la	 invocarea	 incalcarii	 oricarei	 prevederi	 din	 prezentul	
Contract,	nu	va	produce	efecte	cu	exceptia	cazului	 in	care	aceeasi	renuntare	va	 fi	 facuta	 in	
scris	 si	 atunci	 aceasta	 va	produce	 efecte	numai	 in	 acel	 caz	 expres,	 in	 scopul	 in	 care	 a	 fost	
acordata,	 iar	 o	 asemenea	 renuntare	 nu	 va	 functiona	 ca	 o	 renuntare	 la	 oricare	 dintre	
prevederile	prezentului	Contract	 sau	orice	viitoare	aplicare	 sau	 incalcare	a	prevederilor	 la	
care	se	renunta.	

14.3	 Cu	 exceptia	 celor	 expres	 mentionate	 in	 acest	 Contract,	 Partile	 sunt	 de	 acord	 ca	 nicio	
neexecutare	 sau	 intarziere	 in	 a	 indeplini	 orice	 drept	 sau	 beneficiu	 conform	 prezentului	
Contract	nu	va	reprezenta	renuntare	la	acesta.	Nicio	prelungire	a	termenului	de	executare	a	
obligatiilor	sau	actelor	uneia	dintre	Parti	nu	va	fi	considerata	o	prelungire	a	termenului	de	
indeplinire	a	nici	unei	alte	obligatii	sau	act.	

14.4	 Cu	 exceptia	 celor	 expres	 mentionate	 in	 acest	 Contract,	 Partile	 sunt	 de	 acord	 ca	 nicio	
indeplinire	 individuala	 sau	 partiala	 a	 oricarui	 drept,	 imputernicire	 sau	 beneficiu	 conform	
prezentului	Contract	nu	va	impiedica	cealalta	Parte	sa	indeplineasca	in	continuare	acesta	sau	
sa	exercite	orice	drept	sau	privilegiu	de	catre	Parti	conform	termenilor	prezentului	Contract.	

15	 Intregul	Contract	
15.1	 Acest	Contract	reprezinta	acordul	deplin	dintre	Parti	in	ceea	ce	priveste	aspectele	continute	

in	prezentul	Contract	 si	prevaleaza	 fata	de	 toate	 intelegerile,	 acordurile	 sau	aranjamentele	
dintre	acestea,	scrise	sau	verbale,	cu	privire	la	aceste	aspecte.	

15.2	 Orice	 declaratie,	 garantie,	 mod	 de	 executare	 sau	 uzanta	 comerciala,	 anterioare	 datei	
prezentului	Contract,	care	nu	sunt	mentionate	in	acesta,	nu	vor	fi	obligatorii	pentru	Parti.	

16	 Nulitate	partiala	
16.1	 Daca	 in	 orice	 moment,	 oricare	 dintre	 termenii	 sau	 prevederile	 acestui	 Contract	 va	 fi	

considerat	ilegal,	invalid	sau	neexecutoriu,	integral	sau	partial,	conform	oricarei	legi	sau	act	
normativ,	asemenea	termen	sau	prevedere	sau	parte	va	fi	considerat	ca	nefacand	parte	din	
acest	Contract,	iar	aplicabilitatea	partii	ramase	din	Contract	nu	va	fi	afectata.	

16.2	 Partile	vor	incerca	sa	cada	de	acord	cu	buna	credinta	asupra	unui	termen	sau	prevedere	care	
sa	 aiba	 aceleasi	 efecte	 sau	 efecte	 similare,	 in	 masura	 in	 care	 este	 permis	 de	 catre	 legile	
aplicabile.	

17	 Modificari	
17.1	 Nicio	 modifiare	 sau	 schimbare	 a	 prezentului	 Contract	 sau	 completare	 la	 acesta	 nu	 vor	

produce	efecte	sau	nu	vor	fi	obligatorii	pentru	oricare	dintre	Parti,	daca	nu	sunt	stabilite	in	
scris	si	semnate	de	catre	acestea.	

AVAND	IN	VEDERE	CELE	DE	MAI	SUS,	Partile	au	semnat	acest	Contract	la	data	mentionata	initial,	in	
2	 (doua)	 exemplare	 originale,	 fiecare	 Parte	 confirmand	primirea	 unui	 exemplar.	 In	 cazul	 oricaror	
diferente	intre	versiunea	in	limba	engleza	si	versiunea	in	limba	romana,	versiunea	in	limba	engleza	
va	prevala	intre	Parti.	
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