
                                      PRESTATOR: nr.inr. …………………
                                   BENEFICIAR: nr.inr……………..........

C O N T R A C T
 DE    PRESTARI    SERVICII

Incheiat intre     :

CEREALCOM SA, cu  sediul  în  Municipiul  Alexandria,  Sos.  Tr.  Magurele  nr.  1,
Judetul  Teleorman,  înregistrata  la  Registrul  Comertului  la  nr.  J  34/265/1997,  cod  de
înregistrare fiscala RO9625020, avand cont curent nr. RO52 RNCB 0245 0367 1994 0001-
deschis  la  BCR  Alexandria,  telefon  0247/311.659,  fax  0247/313.443,  email
cerealcom34@yahoo.com, reprezentata legal prin Director general – Victoria Vichi Ionescu,
in calitate de PRESTATOR

SI 
LONGIN SR., cu sediul în Serbanesti, str. D-tru Popovici, nr.166, judetul Olt,

inregistrata  la  Registrul  Comertului  sub  nr.J28/1083/1993,  cod  unic  de  inregistrare
RO4716097, având cont nr. RO62 BRDE 290S V120 5977 2900, deschis la BRD Slatina,
reprezentata prin Administrator –Longin Mircea Draghicescu, în calitate de BENEFICIAR 

   

 CAP.I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1. Obiectul contractului îl constituie aplicarea tehnologiilor si standardelor în

vigoare privind executarea operațiunilor de recepționare, depozitare, păstrare,condiționare,
aerare activa,  combaterea dăunătorilor de depozit,  uscarea, urmărirea evoluției stării de
conservare, încărcarea, cântărirea si livrarea în mijloace de transport puse la dispoziție de
beneficiarul prestației pentru următoarele produse proprietatea beneficiarului depozitate la
punctele de lucru ale prestatorului. 

1.1. Determinarea cantității pe cântar se va face cu mijloacele de măsură din dotarea

Prestatorului, atestate și verificate din punct de vedere metrologic. La solicitarea 

Beneficiarului, Prestatorul va prezenta toate documentele care atesta etalonarea cantarelor și a

aparaturii de laborator

1.2. Determinarea calității la intrarea și ieșirea din gestiune se face pentru fiecare

mijloc de transport în parte, în ziua în care s-a recepționat/ livrat marfa, utilizând aparatură

atestată și certificată metrologic, după cum urmează:

 La recepție,  Beneficiarului  i  se  vor  înmâna documentele  de  recepție  (tichet  de
cântar, formular de gradare și NIR);

 La livrare, Beneficiarului i se vor înmâna documentele de livrare (tichet de cântar,
notă de predare, buletin de analiză și aviz de însoțire a mărfii);

 Indicii  de  calitate  înscriși  în  documentele  de  recepție  și  livrare  primite  de
Beneficiar  reprezintă  baza  asupra  căreia  se  vor  aplica  scăderile  de  gestiune
conform legislatiei in vigoare.

1.3. Prestatorul se obligă să rețină contraprobe de pe fiecare mijloc de transport, atât la
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intrarea cât și ieșirea din gestiune a oricărei cantități de marfă aparținând Beneficiarului.

Probele se vor păstra în custodia Prestatorului pentru o perioadă de 30 de zile, conform

prevederilor legale. Beneficiarul poate efectua propriile analize asupra probelor prelevate de

către Prestator. Dacă în urma analizelor efectuate de către Beneficiar sunt identificate

diferențe ce depășesc toleranțele admise și nu se va ajunge la o înțelegere amiabilă între părți 

privind calitatea finală, se va nomina o companie de survey de prim rang în vederea efectuării

unui nou set de analize. Calitatea astfel determinata va fi finală iar contravaloarea serviciilor

de analiză va fi suportată integral de către partea în culpă

1.4. Operațiunile suplimentare pentru păstrarea în bune condiții a produsului depozitat

se fac la propunerea Prestatorului și aprobarea scrisă a Beneficiarului. Beneficiarul va

transmite documentul de aprobare în maxim 24 h de la primirea solicitării, prin poștă, email,

fax sau alte mijloace de comunicare care să asigure confirmarea primirii acestuia de către

Prestator (exclus telefonic). În caz de neprimire a documentului de aprobare în termenul

prevăzut, operațiunea se execută de către Prestator iar Beneficiarul este obligat să suporte

contravaloarea acesteia pe baza documentelor justificative. 

CAP. II. DURATA CONTRACTULUI

Art.2. Prezentul contract este valabil incepand cu data de ____________________ si
pana, cel mai tarziu, la data de _______________.

CAP. III. PRETUL CONTRACTULUI

Art.3. Pretul prestatiei va fi determinat de operatiunile efectuate conform tehnologiilor
aplicate si valoarea tarifelor din Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul contract
si care sunt insusite de beneficiarul prestatiei, odata cu semnarea contractului.

3.1. Plata se va efectua cu OP in termen de 15 (cincisprezece)  zile de la emiterea
facturii in contul nr. RO52 RNCB 0245 0367 1994 0001, in baza facturii emise de Prestator
sau prin compensare cu produse agricole la pretul stabilit de Consiliul Judetean Teleorman
prin Hotararea nr. 4464/24.02.2022.

3.2.  Plata  prin  compensare  cu  produse  agricole  se  face  prin  facturarea  de  catre
Beneficiar a produselor agricole pana la limita facturii de prestari servicii emise de Prestator.
In caz de neplata marfa va fi blocata si interzisa la livrare, pana cand instanta judecatoreasca
va emite o hotarare definitiva in acest sens si se vor calcula penalitati de intarziere de 0,1% pe
zi, pana la recuperarea integrala a debitului..

3.3. Tarifele prevazute in Anexa nr. 1 la contract vor suferi modificari, in functie de
evolutia  preturilor  la  utilitati  (  energie,  gaz,  etc.),  sens  in  care  Prestatorul  are  obligatia
notificarii  Beneficiarului  si  convenirea  noilor  tarife  prin  semnarea  unui  act  aditional  la
prezentul contract.

CAP. IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PRESTATORULUI
Art.4. Primeste  cantitatea  adusa  de  beneficiar  pentru  prestatie  efectuand  receptia

cantitativa si calitativa a produsului, determinari ce vor fi efectuate cu aparatura din dotare,
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verificata si atestata din punct de vedere metrologic, in prezenta delegatilor imputerniciti de
parti.  Imputernicitul  Beneficiarului  va prezenta  documente  care sa-i  ateste  aceasta  calitate
(delegatie, imputernicire).

4.1. Marfa receptionata va fi insotita de Aviz de expeditie sau CMR, dupa caz  si
Tichet de cantar. In cazul in care marfa va fi incarcata direct din camp, avizul va mentiona
“Marfa incarcata direct din camp”, fiind admisa lipsa “Tichetului de cantar” in limita unei
distante de 70 km de la locul de incarcare; in acest caz vehiculul trebuie insotit de o copie
dupa contractul de vanzare-cumparare produse agricole si de avizul de insotire a marfii ( in
conformitate cu Legea nr. 108/2014 – privind transportul rutier de produse agricole vegetale
pe  drumurile  publice  modificata  prin  Legea  nr.  84/2019).  Operatiunile  de  transport  se
efectueaza cu respectarea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau
a  masei  totale  maxime  autorizate,  conform  prevederilor  Ordonantei  nr.  43/1997  privind
regimul drumurilor.

4.2.  Pe aviz,  la  rubrica « Cumparator »,  se vor  mentiona  datele  de identificare  ale
Beneficiarului (de contract) precum si locul de incarcare si descarcare.

4.3. Intocmeste documentele care atesta cantitatea si calitatea produselor aduse pentru
prestari servicii, care vor fi semnate de ambele parti contractante, prin delegatii imputerniciti.
Toate documentele vor avea mentiunea “ PRESTARI  SERVICII”.

Art.5. Prestatorul  se  obliga  sa  aplice  tehnologia  de  receptionare,  conditionare  si
depozitare a produselor agricole in vederea pastrarii.

Art.6.  In cazul aparitiei unor vicii ascunse (infestare ascunsa, substante toxice, etc.)
prestatorul va sesiza imediat beneficiarul si impreuna vor stabili operatiunile necesare pentru
conservare a produsului.  

Art.7. Prestatorul se obliga sa livreze marfa catre beneficiar, in mijloacele de transport
puse  la  dispozitie  de  beneficiar,  conform  avizarilor  transmise  anterior  de  beneficiar  si
colaboreaza cu acesta pentru respectarea ritmului de livrare potrivit  graficului convenit  de
catre cele doua parti.

7.1.  Marfa  livrata  va  fi  insotita  de  Aviz  cu  mentiunile  ''FARA FACTURARE''  si
''PRESTARI SERVICII'', Nota de predare si Tichet de cantar pentru auto si CF.

7.2. Cantitatile si indicii de calitate la livrare se vor determina cu aparatele de masura
si  control  din  dotarea  subunitatii  prestatorului,  iar  nota  de  predare  si  avizul  de  expeditie
trebuie semnate obligatoriu de delegatul beneficiarului.  In lipsa delegatului Beneficiarului,
cantitatile si indicii de calitate determinate de Prestator raman valabile si incontestabile de
parti.

Art.8.  Prestatorul,  la  sfarsitul  fiecarei  luni,  va  intocmi  factura  cu  valoarea
operatiunilor  executate  conform tehnologiilor  aplicate  pe  care  o  va  inainta  beneficiarului
prestatiei care are obligatia ca in termen de 15 (cinsprezece) zile de la data emiterii facturii sa
procedeze la efectuarea platii.

Art.9.Prestatorul declară că are încheiată o asigurare pentru fiecare depozit  pentru

riscurile normale și previzibile, în conformitate cu dispozițiile legale, asigurare care este

valabilă și va fi menținută pe întreaga durată a contractului. La cererea Beneficiarului,

Prestatorul va furniza o copie a poliței de asigurare.

Art.10.Prestatorul declară că deține toate autorizațiile impuse de lege pentru a putea

presta servicii de depozitare a cerealelor și va furniza, la cererea Beneficiarului o copie a

acestora. Prestatorul, prin reprezentanții săi legali, declară pe proprie răspundere, sub

sancțiunea Legii, că marfa este depozitată în spaţii autorizate, în conformitate cu dispoziţiile
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O.U.G. nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor

şi a produselor din cereale şi sunt respectate condiţiile de depozitare, recepţie, păstrare şi

livrare a produselor la indici de calitate stabiliţi conform contractului. Depozitarul mărfii

declară că a obţinut autorizaţiile de depozit necesare conform acestui act normativ, de la

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Art.11.Prestatorului i s-a adus la cunoștință că marfa care face obiectul prestărilor

conform prezentului contract este proprietatea Beneficiarului și va lua toate măsurile care sunt

rezonabil necesare pentru protejarea dreptului de proprietate al acestuia asupra mărfii. În acest

sens Prestatorul nu va avea dreptul (i) să vândă sau să dispună în vreun alt mod de marfa

depozitată, (ii) să constituie vreo ipotecă ori gaj asupra mărfii aparținând Beneficiarului, (iii)

în cazul unei executări silite începută împotriva sa ori a unui alt terț beneficiar ori sechestrului

mărfii, să aducă la cunoștința executorului judecătoresc/ autorității faptul că Beneficiarul

deține în proprietate marfă în depozitul său și că asupra cantităților respective nu se poate

institui sechestru și nici nu pot fi valorificate prin executare.

CAP. V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 

Art.12. Beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea prestatiilor in termen de 15
(cinsprezece) zile de la data emiterii facturilor intocmite conform tarifelor stabilite in  Anexa
nr.1 care face parte integranta din prezentul contract, cu exceptia facturii aferente serviciilor
prestate la data lichidarii stocului de marfa detinut la prestator care va fi emisa si achitata la
data ultimei livrari a bunurilor depozitate. Cantitatea de marfa echivalenta cu contravaloarea
facturilor neachitate, se va livra numai in situatia in care Beneficiarul achita integral facturile
de prestari servicii.

Art. 13. In cazul livrarii, beneficiarul va imputernici un reprezentant pentru intocmirea
si semnarea documentelor de livrare si receptie la livrare si se obliga sa achite c/v prestatiei in
momentul livrarii.

13.1.  In  cazul  in  care,  beneficiarul  nu  va  desemna  un  reprezentant,  receptia  si
documentele de livrare vor fi intocmite de catre un reprezentant al prestatorului, beneficiarul
insusindu-si datele inscrise in documente respectiv, Raport de incarcare, Tichet de cantar si
Aviz de insotire a marfii.

Art.14. Beneficiarul  se  obliga  ca,  in  situatia  in  care  intelege  sa faca  transferul  de
proprietate a produselor pe care le are in prestare, sa instiinteze si sa achite c/v prestatiei prin
unul din cele doua moduri  de plata (virament sau compensare cu produse agricole) iar in
termen de 3 (trei) zile sa prezinte prestatorului copie de pe actul din care rezulta transferul
proprietatii pentru a da posibilitatea sa se incheie un nou contract de prestari servicii cu noul
proprietar.

14.1. Beneficiarul prestatiei este de acord ca in cazul in care transfera proprietatea fara
anuntarea prestatorului si fara achitarea c/v prestatiei datorate, prestatorul este indreptatit sa
refuze orice solicitare de livrare de produse catre noul proprietar pana la achitarea integral a
datoriei catre prestator. 

14.2.  Pentru  primele  30  de  zile  de  la  receptionare,  se  acorda  un  discount
echivalent  cu  valoarea  unei  luni  de  depozitare,  daca  produsul  este  VANDUT catre
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Prestator . 
14.3. In cazul in care  Beneficiarul isi manifesta intentia de a vinde produsul catre

Prestator dupa cele 30 de zile  de la receptionare,  nu va mai beneficia de discount-ul
prevazut la alineatul precedent.

Art.15. Comunica  cu  cel  putin  2  (doua)  zile  inainte  de  inceperea  livrarilor,
instructiunile  si  graficul  pentru  cantitatile  ce  se  vor  livra,  avizand  zilnic  mijloacele  de
transport ale marfii de la prestator la beneficiar pentru livrarile din ziua urmatoare. Mijloacele
de transport trebuie sa fie conforme pentru incarcare in caz contrar, Beneficiarul va suporta
contravaloarea operatiunii de igienizare.

Art.16. Beneficiarul  prestatiei  se  obliga  a  deconta  contravaloarea  operatiunii  de
uscare, daca produsul receptionat depaseste indicele de umiditate prevazut în Anexa nr. 1 la
prezentul contract.

Art.17.  Beneficiarul  accepta  tehnologiile  de  receptionare,  depozitare,  pastrare,
conditionare, aerare activa, combaterea daunatorilor din depozite, uscarea, urmarirea starii de
conservare,  incarcarea, cantarirea si livrarea produselor agricole.

17.1. In cazul in care  analiza stabilita pentru esantionul prelevat cu ajutorul sondei din
mijlocul  de  transport  nu  coincide  cu  analiza  esantionului  prelevat  din  masa  de  produs
descarcata pe buncar, Beneficiarul va fi de acord ca analiza finala sa fie cea constatata din
esantionul prelevat din masa de produs descarcata pe buncar, care va fi consemnata si in NIR.

CAP. VI. ALTE  OBLIGATII
Art.18. Receptia se efectueaza la FIZIC. 
18.1. Livrarea, inchiderea gestiunilor si AJG, se vor  face  la FIZIC cu aplicarea HG

nr. 169/2015.
Art.19.  Prestatorul si Beneficiarul se obliga sa respecte tehnologia de conservare si

pastrare a produselor agricole. Prestatorul, pe baza rezultatelor analizelor efectuate la primirea
în custodie a marfii si la controalele periodice, va stabili, concret, operatiunile necesare de
efectuat  pentru  a  mentine  în  siguranta  produsele  agricole  depozitate,  proprietatea
beneficiarului. 

 CAP. VII. RASPUNDEREA  CONTRACTUALA

Art.20. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite
prin contract partile datoreaza una alteia penalitati de 0,1 % / zi calculate la valoarea litigiului.

Art.21. Beneficiarul prestatiei declara ca are calitatea sa semneze prezentul contract,
asumandu-si  intreaga  responsabilitate  pentru  provenienta  legala  a  produsului  depozitat,
sustenabilitatea  acestuia,  daca  este   modificat  sau  nu  genetic,  precum  si  respectarea
prevederilor Comisiei Europene privind producerea produselor agricole.

Art.22. Beneficiarul garanteaza si se angajeaza catre Prestator ca toti reprezentantii
sai,  directorii,  angajatii,  agentii,  subcontractantii  si  alti  reprezentanti  care  actioneaza  in
numele sau, respecta toate legile si reglemantarile anticoruptie si de combatere a coruptiei,
directivele si/sau reglementarile emise de orice agentie guvernamentala care are jurisdictie
asupra teritoriului in care Beneficiarul si Prestatorul s-au inregistrat.

22.1. Beneficiarul garanteaza ca marfurile aduse in prestare sunt in proprietatea lui, nu 
sunt grevate de sarcini si nu fac obiectul niciunui litigiu judecatoresc. In situatia in care 
Beneficiarul nu este proprietarul direct al marfii, acesta va demonstra cu documente ca marfa 
a fost achizitionata de la alti producatori.

22.2. Prestatorul si Beneficiarul se vor notifica reciproc prompt, daca iau la cunostinta
sau au suspiciuni specifice privind orice forma de coruptie legata de negocierea, incheierea
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sau executarea prezentului contractin alte situatii decat cele impuse de actele normative in
vigoare, avand posibilitatea sa informeze Directia Generala Anticoruptie.

Art.23. Beneficiarul, reprezentantii legali si prepusii acestuia precum si orice tert care
presteaza  o activitate  pentru ori  in  interesul  Prestatorului  se obliga  sa respecte  masurile
SSM, PSI si Mediu in incinta Depozitarului pe toata durata contractului de prestari servicii

CAP. VIII. INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 24. În următoarele situații, fiecare parte poate rezilia prezentul contract printr-o
notificare adresată celeilate părți cu cel puțin 15 (cincisprezece) de zile înainte de data în-
cetării, fără a mai fi necesară intervenția vreunei instante judecătorești:

- o încălcare gravă sau repetată a obligatiilor prevazute in prezentul contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul

celeilalte parti;
- este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de

lichidare (faliment) in perioada derularii prezentului contract;
Art. 25. Prezentul contract poate fi denuntat unilateral de oricare din parti, cu o notifi-

care prealabila de 10 (zece) zile calendaristice.
Art. 26. Incetarea sau rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra

obligațiilor deja scadente între părți.

CAP. IX. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Art.27.  Incepand  cu  data  de  25  mai  2018,  a  intrat  in  vigoare   Regulamentul
2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare "Regulamentul") cu
aplicabilitate in toate statele Uniunii Europene. 

27.1. In acest sens Beneficiarul declara in mod explicit si isi da acordul in vederea
 prelucrarii datelor  cu caracter personal in scop contractual si legal.

27.2.  Temeiul  prelucrarii  este  constituit  din  actul  de  aderare  si  prevederile  legale
aplicabile. Pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu actul de aderare si in
vederea indeplinirii obligatiilor legale, este posibila comunicarea  acestor  date catre autoritati
publice, operatori, terti sau imputerniciti sau altor categorii de destinatari. 

27.3. Totodata Beneficiarul are urmatoarele drepturi:
Dreptul  de  acces inseamna  dreptul  de  a  obtine  o  confirmare  din  partea  Societatii

(“Operator”) ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal  si, in caz afirmativ, acces la
datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un
format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste
date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere
tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de opozitie la prelucrarea datelor personale atunci
cand  prelucrarea  este  necesara  pentru  indeplinirea  unei  sarcini  care  serveste  unui  interes
public  sau cand are in vedere un interes  legitim al  Operatorului.  Atunci  cand prelucrarea
datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, beneficiati de  dreptul de a va
opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu
caracter personal inexacte.  Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost
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transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune
eforturi disproportionate.

Dreptul  la  stergerea  datelor  ("dreptul  de a  fi  uitat") inseamna  dreptul  de a  solicita
stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica
unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor
pentru care au fost colectate sau prelucrate; se retrage consimtamantul si nu exista niciun alt
temei juridic pentru prelucrare; exista opozitie la prelucrare si nu exista motive legitime care
sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal
trebuie  sterse  pentru  respectarea  unei  obligatii  legale;  datele  cu  caracter  personal  au  fost
colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat  in cazul in care:  (i)  persoana
contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
(ii)  prelucrarea  este  ilegala,  iar  persoana  se  opune  stergerii  datelor  cu  caracter  personal,
solicitand in schimb restrictionarea; (iii)  in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de
datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea,
exercitarea  sau  apararea  unui  drept  in  instanta;  (iv)  in  cazul  in  care  persoana  s-a  opus
prelucrarii  pentru  intervalul  de  timp  in  care  se  verifica  daca  drepturile  legitime  ale
Operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul  de  a  nu  face  obiectul  unui  proces  decizional  individual  automatizat,
inclusiv crearea de profiluri – cu limitele de aplicare prevazute de Regulament;

Dreptul de a fi notificat cu privire la destinatarii carora le-au fost dezvaluite Datele
cu caracter personal (in masura solicitarii de catre Persoana vizata); 

Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.
28.4. Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata,

transmisa la sediul  Cerealcom în Municipiul Alexandria, Sos. Tr.  Magurele nr. 1, Judetul
Teleorman sau la adresa de e-mail cerealcom34@yahoo.com.

CAP. X. DISPOZITII FINALE
Art.28.Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract si care nu au

fost solutionate pe cale amiabila sunt de competenta instantelor judecatoresti competente.
Art.29. Forţa majoră exonerează de răspundere în condiţiile în care partea care o

invocă notifică celeilalte evenimentul produs în termen de maxim 10 zile de la producere şi
furnizează documente doveditoare în acest sens, eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie 
României. Nu constituie caz de forţă majoră acel eveniment care nu face imposibilă ci doar
mai oneroasă executarea contractului de către una din părţi

Art.30.Prezentul contract se completeaza cu prevederile Codului civil si ale altor acte
normative care reglementeaza raporturile juridice dintre profesionisti si care, eventual, ar
deveni incidente in raporturile de fata.

Art. 31. Orice modificare si/sau completare a prezentului contract se poate face numai
prin acte aditionale semnate de ambele parti.

Art 32.  Anexa nr. 1 face parte integranta din prezentul contract.
Contractul  a  fost  incheiat  astazi,  ________________in  2 (doua)  exemplare  originale,  cate

unul pentru fiecare parte contractanta.

 PRESTATOR  SERVICII,                                            BENEFICIAR  PRESTATII,
CEREALCOM SA    LONGIN SRL
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