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CONTRACT DE FURNIZARE 

nr. _____________data_______________ 

 

 

1. Contract de furnizare încheiat, între 

C.N. ROMARM S.A. Filiala Societatea Uzina Mecanică Mija S.A. cu sediul în Comuna 

I.L.CARAGIALE, DN-72, Km 33+145, județul DÂMBOVIȚA, telefon/fax: 0373550051 

/0373550052, având număr de înmatriculare J15/330/2001, cod fiscal RO2978636, cont 

RO32RNCB0131007903770001, B.C.R. MORENI,  reprezentată prin Director General - Ing. 

Valentin PETRE și Director Economic - Ec. Constanța NICOLAU în calitate de achizitor, pe de o 

parte 

și  

_________________________________________________________________________________

______________________________________________ în calitate de furnizor. 

2. Definiții  

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale; 

b. achizitor și  furnizor  - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 

d. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 

prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 

e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, 

cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de 

garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract; 

f. origine - locul unde produsul a fost realizat, fabricat. Produsul este fabricat atunci când prin 

procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențiala a componentelor rezulta un 

produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau 

prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de 

naționalitatea furnizorului. 

g. destinație finală  - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsul; 

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2020 – Camera 

Internațională de Comerț (CIC); 

i. forța majoră -  un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă 

executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 

revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră 

un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 

de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți; 

j. zi - zi calendaristică. 

Originea produselor 

Produsul livrat este fabricat în ………….. Produsul respectă normele UE și este însoțit la livrare de 

Declarație de Conformitate CE. 
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3. Interpretare 

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural și 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. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul principal al contractului   

4.1. Furnizorul se obligă să vândă, să livreze, să instaleze și să pună în funcțiune una bucată utilajul 

(denumirea acestuia), în conformitate cu documentația de atribuire a contractului (care reprezintă 

anexă la prezentul contract) și clauzele din prezentul. 

4.2. Furnizorul se mai obligă sa instruiască personal nominalizat de către achizitor, care va deservi 

utilajul achiziționat, conform ofertei. 

4.3. Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în 

prezentul contract.  

5. Prețul contractului 

5.1. Prețul contractului, respectiv prețul produsului livrat și a serviciilor accesorii prestate, pentru 

una bucată utilajul (denumirea acestuia) este de 0.000.000,00 lei.  

5.2. Prețul contractului include: 

- echipamentul; 

- transport; 

- asigurare; 

- instalare; 

- punere în funcțiune 

- program de instruire operare a personalului Achizitorului, pe parcursul a cel mult 5 zile lucrătoare; 

- primul set de materiale consumabile. 

Furnizorul se obligă să comunice Achizitorului o dată cu predarea utilajul (denumirea acestuia) o 

listă (cheklist) cu tipurile pieselor de schimb și prețurile acestora, care se pot defecta în perioada de 

garanție/post garanție.  

6. Durata contractului 

6.1. Prezentul contract începe să producă efecte juridice numai după data semnării acestuia de către 

persoanele împuternicite și constituirii  garanției de bună execuție a contractului. 

6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data când toate obligațiile contractuale sunt 

îndeplinite dar nu mai târziu de 15.12.2023. 

7. Executarea contractului 

7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuţie și achitarea 

avansului de către Achizitor. 

8. Documentele contractului 

8.1. Documentele contractului sunt: 

- anexa nr. 1 – Garanția de bună execuţie a contractului;  

- anexa nr. 2 – Garanția de returnare a avansului; 

- anexa nr. 3 – Oferta tehnică și oferta financiară a furnizorului; 

- anexa nr. 4 – Caietul de sarcini.  
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9.  Obligațiile principale ale furnizorului 

9.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele și performanțele prezentate în 

propunerea tehnică în condiții DDP Uzina Mecanică Mija S.A. loc. I.L. Caragiale, DN-72, Km 

33+145, Jud. Dâmbovița, conform Incoterms 2020.  

9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul în maxim X luni de la data încasării avansului dar nu 

mai târziu de 30.11.2023. 

9.3. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 

materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsul 

achiziționat, și 

ii)  daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației 

în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 

achizitor. 

9.4. Furnizorul se obligă să asigure achizitorului garanție pentru produsul livrat, o perioada de 24 de 

luni de la data punerii în funcțiune a utilajul (denumirea acestuia). Reparațiile aferente garanției se 

vor efectua fără niciun cost din parte achizitorului. 

9.5. Furnizorul se obligă gratuit să asigure instruirea unui număr de minim  5 (cinci) angajați ai 

achizitorului în vederea utilizării corecte a strungului iar în cazul instruirii la sediul furnizorului, 

achizitorul va achita numai cheltuielile de deplasare, cazare, masă și diurnă, pentru fiecare salariat. 

10.  Obligațiile principale ale achizitorului 

10.1.  Achizitorul se obligă să recepționeze produsul în termen de 15 zile de la data livrării acestora 

la sediul achizitorului. 

10.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul produsul către furnizor astfel: 

- 30 % în avans în maxim 3 zile de la data primirii Garanției de bună execuție a contractului. Avansul 

va fi garantat de către Furnizor tot printr-o Scrisoare de Garanție/Poliță de asigurare în favoarea 

Achizitorului, având o valabilitate 30 de zile mai mult decât termenul de livrare. Scrisoarea de 

garanție bancară privind garantarea avansului  va fi executată în cazul în care furnizorul nu a livrat  

produsul la termen. În cazul executării obligațiilor contractuale de către Furnizor, Achizitorul va 

returna Furnizorului Scrisoarea de garanție bancară privind garantarea avansului în termen de 30 zile 

de la împlinirea termenului de livrare numai dacă bunurile au fost livrate; 

- 60% în termen de maxim 3 zile de la pre-recepția utilajului(denumirea acestuia) la sediul 

Furnizorului și comunicării documentelor de transport(CMR, asigurare, etc.). 

- 10% în maxim 3 zile de la semnarea procesului verbal de recepție finală și punere în funcțiune a 

utilajului(denumirea acestuia), dar nu mai târziu de 30 de zile de la livrare. 

Toate plățile se fac prin transfer bancar în contul Furnizorului nr. Oooo oooo oooo oooo oooo oooo  

deschis la Banca __________________________________. 

10.3.  Să folosească utilajul (denumirea acestuia) cu respectarea instrucțiunilor de utilizare. 

10.4. Să recepționeze strungul la termenele și în condițiile prevăzute în documentația tehnică și 

clauzele prezentului contract. 

10.4. Să realizeze o rețea directă (cablare structurată) numai pentru comunicări de date, de la sediul 

social al Achizitorului până la locul de amplasare al strungului, în vederea depistării defecțiunilor și 

remedierea acestora în timp util.   
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11.  Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor  

11.1. În cazul în care, din vina sa furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, 

atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca dobânda penalizatoare o sumă echivalentă cu dobânda 

legală la nivelul ratei de referință a Băncii Naționale a României plus 8 puncte procentuale din 

valoarea mărfii comandate si nelivrate. 

11.2. În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 28 de zile de la expirarea 

termenului contractual, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca dobânda penalizatoare o sumă 

echivalentă cu dobânda legală la nivelul ratei de referință a Băncii Naționale a României plus 8 

puncte procentuale, din plata neefectuată. 

11.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urma dă faliment, cu condiția ca această anulare 

să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, 

furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

 

12. Garanția de bună execuţie a contractului 

12.1. Garanția de bună execuţie se constituie în termen de maxim 30 zile de la data semnării 

contractului de către ambele părți.  

12.2. Cuantumul garanției de bună execuţie a contractului este în valoare de 10% din valoarea 

contractului respectiv 00.000,00 lei. 

12.3.  Forma de constituire a garanției de bună execuţie: 

Garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o 

societate bancară (scrisoare de garanție bancară), care devine anexă la contract.  

12.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuţie, oricând pe 

parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Furnizorul nu își 

îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de 

bună execuţie Achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât Furnizorului, cât și emitentului 

instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de 

calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuţie, parțial sau total, Furnizorul 

are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 

12.5. Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție: încă 14 zile de la termenul limită de 

finalizare a contractului.  

12.6. Garanția de bună execuție se eliberează în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-

verbal de recepție a utilajul (denumirea acestuia) dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată 

pretenții asupra ei.  

12.7. Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuţie a contractului.  

13. Recepție, inspecții și teste 

13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și testa produsul pentru a verifica 

conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. 

13.2. - (1) Inspecțiile și testările la care va fi supus utilajul (denumirea acestuia), cât și condițiile de 

trecere a recepției provizorii și a recepției finale se va desfășura pe o piesa etalon la sediul 

Furnizorului și pe un set de 10 piese martor la recepția finală de la sediul Achizitorului. 
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13.2. - (2) Achizitorul va pune la dispoziția Furnizorului, în timp util, cu titlu gratuit, semifabricatele 

necesare realizării pre-recepției de la sediul Furnizorului.  

13.3. Inspecțiile și testele din cadrul pre-recepției (calitative) se vor face la sediul furnizorului iar cel 

al recepției finale la sediul Achizitorului. 

13.4. Dacă utilajul (denumirea acestuia) nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl 

respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:             

        a) de a înlocui utilajul (denumirea acestuia) refuzat, sau 

        b) de a face toate modificările necesare utilajului (denumirea acestuia) să corespundă 

specificațiilor tehnice.   

13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat 

datorită faptului că strungul a fost pre-inspectat și pre-testat la sediul Furnizorului, anterior livrării 

acestuia la destinația finală. 

13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor 

sau altor obligații prevăzute în contract.  

14. Ambalare și marcare 

14.1.  -  (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsul pentru ca acestea să facă față, fără limitare, 

la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare 

și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în ața fel 

încât să ajungă în bună stare la destinația finală. 

14.1. - (2) În cazul ambalării greutăților și volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în 

considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența 

facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit. 

14.2. Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor va fi realizată de 

către furnizor pentru a proteja aceste bunuri împotriva deteriorării.  

14.3. Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției 

coletelor (paleți de lemn, foi de protecție, etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 

15.  Livrarea și documentele care însoțesc produsul 

15.1. Furnizorul are obligația de a livra produsul în maxim 7 luni de la data încasării avansului, 

conform documentației de atribuire și clauzelor din prezentul contrat, dar nu mai târziu de 

30.11.2023. 

15.2. - (1) La expedierea produsului, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât 

achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări, datele de expediere, numărul contractului, 

descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare. 

15.2. - (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsul: 

- Factura fiscală; 

- CMR; 

- Certificat de garanție; 

- Manual de exploatare și întreținere a utilajul (denumirea acestuia), în limba română; 

- Albumul de scheme electrice și hidraulice ale utilajul (denumirea acestuia); 

- Copie program (PLC); 

- Parametrii utilajul (denumirea acestuia) pe suport informatic extern. 

15.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsul a fost livrat, se face pe documentele emise 

de furnizor pentru livrare. 
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15.4. Livrarea produsului se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 

clauzelor recepției produselor la sediul Achizitorului.  

16. Asigurări 

16.1. Furnizorul are obligația de a asigura complet produsul furnizat prin contract împotriva pierderii 

sau deteriorării neprevăzute la depozitare, încărcare, transport și livrare, în funcție de termenul 

comercial de vânzare convenit: DDP Uzina Mecanică Mija S.A. loc. I.L. Caragiale, DN-72, Km 

33+145, Jud Dâmbovița.  

17. Servicii  

17.1. Pe lângă furnizarea efectivă a produsului, furnizorul are obligația de a presta și serviciile 

accesorii furnizării produsului, conform ofertei comerciale. 

17.2. Furnizorul are obligația de a presta serviciile: asistența  tehnică la montaj, punerea în funcțiune 

și cu ocazia punerii în funcțiune, instruirea personalului de operare și întreținere, pentru perioada de 

timp convenită, cu condiția ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligație de garanție 

asumată prin contract. Cu cel puțin 45 zile înainte de livrare ofertantul va trimite beneficiarului 

desenele privind dispunerea echipamentului pe fundație. Dispunerea utilajul (denumirea acestuia) pe 

fundație, conform instrucțiunilor din manualul mașinii se va realiza de către beneficiar cu personalul 

propriu. 

18. Perioada de garanție acordată produselor 

18.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsul furnizat prin contract este nou, nefolosit, de 

ultima generație și incorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor. 

De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că produsul furnizat prin prezentul contract nu va 

avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte acțiuni sau 

omisiuni a furnizorului și că acesta va funcționa în condiții normale de funcționare. 

18.2. - (1) Perioada de garanție acordată produsului de către furnizor este cea declarată în propunerea 

tehnică, respectiv 24 de luni, de la data punerii în funcțiune. 

18.2. - (2) Perioada de garanție a produsului începe cu data recepției finale efectuate după livrarea și 

instalarea acestora la sediul achizitorului. 

18.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație 

ce apare în conformitate cu această garanție. 

18.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a interveni în termen de maxim 

de  72 de ore de la semnalarea în scris, și de a rezolva în maxim 5 zile de la diagnosticare, fără 

costuri suplimentare pentru achizitor. Pentru orice intervenție a Furnizorului în perioada de garanție, 

care necesită piese ca exced cheklist-lui comunicat, intervenția nu va dura mai mult de 45 de zile de 

la diagnosticare. Dispozitivele, accesoriile și piesele ce se vor defecta în perioada de garanție, se vor 

înlocui cu titlu gratuit, în cazul în care defecțiunea semnalată nu se datorează Achizitorului iar 

termenul de garanție va fi prelungit în acest caz. 

18.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada 

convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele furnizorului și fără 

a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin 

contract. 

18.6. Perioada de post garanție se poate realiza contra cost de către furnizor sau altă persoană 

împuternicită de acesta în baza unui contract de post garanție. 

19. Ajustarea prețului contractului 

19.1.  Pentru produsul livrat și pentru serviciile prestate, prețul este ferm și nu poate fi modificat. 



 7 

20. Amendamente  

20.1. Pârțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor prin acte adiționale semnate de reprezentanții autorizați ai pârților, care vor face parte din 

prezentul contract. 

21. Subcontractanți 

21.1. Prestatorul se obligă să nu subcontracteze părți din contract și/sau de a încheia contracte cu 

subcontractanți, fără să obțină în prealabil acordul scris al achizitorului. 

22. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

22.1. Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în condițiile și termenele stabilite 

în prezentul. 

22.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenele de livrare sau de 

prestare a serviciilor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea 

datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul parților, prin act 

adițional. 

22.3. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice 

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita furnizorului pe lângă 

dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 11.1. și penalități de întârziere în livrare în cuantum de 

0,1%/zi din prețul contractului, dar nu mai mult de 5% din prețul contractului. 

22.4. Depășirea termenului de livrare cu mai mult de 15 zile calendaristice poate duce la rezilierea de 

drept a contractului, iar achizitorul poate solicita și plata de daune interese. 

23. Cesiunea  

23.1. Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin contract, fără să 

obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 

23.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte 

obligații asumate prin contract.  

24. Forța majoră 

24.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

24.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care acesta acționează. 

24.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau parților până la apariția acesteia. 

24.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat 

și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea 

limitării consecințelor. 

24.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

25. Soluționarea litigiilor 

25.1. Achizitorul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

25.2. Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să 

rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, 

de către Instanțele Judecătorești Competente din România sau de către Curtea de Arbitraj Comercial 
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Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, în conformitate cu normele de 

organizare a acesteia. Procedura se va desfășura în limba Română Legea aplicabilă acestui contract 

este Legea din România.  

27. Limba care guvernează contractul 

27.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

28. Comunicări 

28.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

28.1. - (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul 

primirii. 

28.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

29. Legea aplicabilă contractului 

29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părțile au înțeles să încheie azi __________________ prezentul contract în 2(două) 

exemplare, bilingv (în limba engleză și limba română), câte unul pentru fiecare parte.     

               

 

ACHIZITOR, 

DIRECTOR GENERAL, 

Ing. Valentin PETRE 

 

 

 

FURNIZOR, 

DIRECTOR ECONOMIC, 

Ec. Constanța NICOLAU 

 

 

 

CONSILIER JURIDIC, 

Jr. Gheorghe VOICAN 

 

 

 

COMPARTIMENT INVESTIȚII, 

Analist Inv. Gabriel RADULESCU 

 

 


