






solicitari catre promitentul-furnizor si de a rezilia acordul-cadru. 
19.5 In cazul nerespectarii obligatiilor asumate prin prezentul acord-cadru de catre promitentul
furnizor, rezilierea acordului-cadru de catre promitentul-achizitor se poate produce de drept, fara 
nici o somatie, notificare prealabila sau punere in intarziere. In acest caz si fara a fi afectat dreptul 
promitentului-achizitor de a solicita daune-interese, promitentul-achizitor are dreptul de a desfasura 
orice activitati pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului pe riscul si cheltuiala 
promitentului-furnizor. 
19.6 In situatia in care pe durata de valabilitate a prezentului acord-cadru, promitentul-furnizor nu 
va p1·imi solicitari pentru prestarea produselor din partea promitentului-achizit01� promitentul
furnizor nu va ridica pretentii si nu va solicita despagubiri in legatura cu acest fapt. In acest sens, 
promitentul-achizitor nu va avea nici o obligatie fata de promitentul-furnizor, prezentul acord-cadru 
fiind reziliat de drept la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia. 
19.7 In situatia in care pe durata de valabilitate a prezentului acord-cadrn, promitentul-furnizor va 
primi solicitari partiale pentru prestarea de servicii din partea promitentului-achizitor, 
promitentul-furnizornu va ridica pretentii si nu va solicita despagubiri pentru cantitatea care nus-a 
solicitat. In acest sens, promitentul-achizitor se va obliga fata de aceste solicitari doar in baza 
contractelor subsecvente incheiate. 

Prezentul acord cadru a fast incheiat azi O 4 , 0 8 • 2 <f! 2 o, in trei exemplare, doua pentru 
autoritatea contractanta si unul pentru operatorul economic. 
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26. Legca aplicabila contl'actului

26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

27. Dispozitii finale
Prezentul contract subsecvent a fast incheiat azi O 4, 0 o . 20 2'0 , in trei exemplare, doua pentru 
autoritatea contractanta si unul pentru operatorul economic.
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