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CONTRACT DE ADMINISTRARE 

Incheiat astazi, [•] intre urmatoarele parti: 

 

Partile: 

SAFETECH INNOVATIONS S.A., cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, Str. Frunzei Nr. 12-14, Etaj 1 SI 2, inregistrata la 

Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J40/3550/2011, cod unic de inregistrare 28239696, reprezentata 

de Dl. [•], in calitate de reprezentant legal, numita in continuare “Safetech”, 

 

Si 

 

Dl./Dna. [NUMELE] cetatean [•], nascut la data de [•] in [•], domiciliat in [•], sector [•], strada [•]  nr. [•], bl. [•]  

sc. [•], et. [•], ap. [•], identificat cu C.I. seria [•]  nr. [•], eliberata de [•]. la data de [•], CNP [•], denumit in 

continuare “ Administratorul”, 

 

Numite in mod individual „Partea” si in mod colectiv “Partile”, 

 

Avand in vedere 

• Faptul ca, in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Safetech Innovations S.A. din data 

de 19/20.04.2022 s-a aprobat (i) constituirea unui Consiliu de Administratie al Societatii, (ii) acordarea 

mandatului de Membru al Consiliului de Administratie dlui./dnei. [Numele], pentru o perioada de 2 (doi) 

ani incepand cu data de 19/20.04.2022 si (iii) incheierea prezentului Contract; 

• Faptul ca, Partile doresc sa stabileasca termenii si conditiile mandatului acordat [Numele], in vederea 

exercitarii functiei de Membru al Consiliului de Administratie al Societatii. 

 

Au incheiat prezentul Contract de administrare (”Contractul”), in considerarea dispozitiilor art. 137^1 alin (3) 

din Legea nr. 31/1990 republicata, si cu respectarea urmatorilor termeni si conditii: 

 

1. Obiectul Contractului 

Obiectul contractului reprezinta stabilirea termenilor si conditiilor in legatura cu indeplinirea de catre [Numele] 

a atributiilor de Membru al Consiliului de Administratie al Societatii prin organizarea, conducerea si gestionarea 

activitatii Societatii, si pentru atingerea obiectivelor stabilite prin lege, Actul Constitutiv, hotararile Adunarilor 

Generale ale Actionarilor si deciziile organelor de conducere in schimbul unei indemnizatii lunare si al unor 

drepturi suplimentare stabilite in conformitate cu prezentul Contract.  

 

2.  Functia si Atributiile 

2.1. [Numele] ocupa functia de Membru al Consiliului de Administratie al Societatii. In aceasta calitate 

[Numele] indeplineste atributiile prevazute de lege, de actul constitutiv si de prezentul Contract.  

2.2. Pentru evitarea oricarui dubiu, ambele parti recunosc si convin ca nu se vor stabili relatii de munca intre 

[Numele] si Societate sau in legatura cu orice activitati indeplinite de [NUMELE] in baza prezentului contract. 

 

3. Durata Contractului 

3.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data de [•] (“Data intrarii in vigoare”) si va ramane in vigoare 

pentru o perioada de 2 (doi) ani, calculata de la data inceperii mandatului, astfel cum este mentionata in 

preambul, anume de la data de [•], in afara situatiei in care Contractul inceteaza anterior acestei date, in 

conditiile stabilite prin articolul 10 al prezentului.  
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3.2. Pana la expirarea Termenului, acest Contract poate fi reinnoit pentru o noua perioada prin acordul scris 

al Partilor, sub conditia aprobarii prelungirii mandatului de administrator si membru al Consiliului de 

Administratie al Societatii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. 

 

4. Drepturile si obligatiile Administratorului: 

4.1. Administratorul are urmatoarele obligatii: 

i. Sa asigure organizarea, conducerea si gestionarea activitatii Societatii, conform mandatului incredintat. 

ii. Sa aduca la indeplinire mandatul acordat in conditiile legii si ale actului constitutiv. 

iii. Sa pastreze confidentialitatea tuturor operatiunilor, actelor, faptelor sau informatiilor despre care ia 

cunostinta in perioada desfasurarii activitatii. 

iv. Sa isi foloseasca toata priceperea, experienta si toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispozitie de catre 

Societate, in vederea coordonarii activitatii acesteia. 

v. Sa nu isi depaseasca atributiile prevazute prin actul constitutiv si prezentul contract. 

vi. Sa participe la sedintele consiliului de administratie si ale adunarilor generale ale actionarilor. 

vii. Sa puna la dispozitia consiliului de administratie si adunarilor generale ale actionarilor, dupa caz, in 

modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoasterea si 

analizarea problemelor ce vor fi dezbatute de catre aceasta la ordinea de zi. 

viii. Sa expuna opinia personala, motivata, in cadrul sedintelor consiliului de administratie si ale adunarilor 

generale ale actionarilor pe marginea punctelor inscrise pe ordinea de zi si sa faca propuneri 

fundamentate si argumentate de luare a unor masuri necesare bunei conduceri a societatii si desfasurarii 

activitatii si sa ceara notarea opiniei sale in procesul–verbal de sedinta in cazul in care are o opinie diferita 

de cea a celorlalti membrii ai consiliului sau actionarilor, dupa caz. 

ix. Orice atributii stabilite prin actul constitutiv sau de adunarea generala a actionarilor. 

x. Sa cunoasca si sa aplice prevederile Actului Constitutiv, precum si hotararile Adunarii Generale a 

Actionarilor; 

xi. De a dedica timpul necesar, atentia si abilitatile, folosindu-se in orice moment de cunostintele, experienta, 

abilitatile sale astfel incat (i) sa promoveze interesele Safetech in cel mai bun mod si (ii) sa asigure un nivel 

ridicat si competent al activitatii desfasurate de catre Safetech; 

De a incheia o politica de asigurare de raspundere profesionala la o valoare stabilita in conformitate cu 

reglementarile in vigoare ; 

xiii. De a nu accepta posturi de conducere in alte companii fara notificarea si obtinerea aprobarii prealabile a 

Adunarii Generale a Actionarilor, cu exceptia celor in care indeplineste la data semnarii prezentului o 

functie de conducere.  

xiv. Sa nu desfasoare orice alta activitate care poate afecta activitatea sau interesele Safetech; 

xv. Raporteaza Safetech interesele/activitatile in care el este implicat, urmand ca in caz de conflict de interese 

sa ia toate masurile pentru a inceta acest conflict; 

xvi. Participa la monitorizarea si evaluarea periodica a eficientei cadrului de administrare al societatii, inclusiv 

revizuirea anuala, precum si, dupa caz, modificarea politicii privind cadrul de administrare a activitatii 

Safetech, in conformitate cu prevederile legale; 

xvii. Reprezinta SAFETECH INNOVATION S.A. fata de terti, in conformitate cu normele stabilite in actul 

constitutiv; 

xviii. Administratorul nu va stabili nici un fel de raporturi de munca cu alte Companii; 

xix. Administratorul nu va stabili relatii de angajare sau de cooperare in posturi de conducere in cadrul unor 

institutii/companii  (persoane juridice sau persoane fizice), care se afla in relatie concurentiala cu 

Safetech. In ceea ce priveste aceasta dispozitie, toate societatile care desfasoara activitati partiale sau 

total similare cu activitatea Safetech sunt considerate concurenti. 
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4.2 Administratorul are urmatoarele drepturi: 

(i). Drept de informare nelimitata asupra activitatii Societatii, avand acces la toate documentele privind 

operatiunile comerciale ale acesteia. 

(ii). Dreptul de a utiliza informatiile, mijloacele materiale si umane ale societatii, necesare si utile pentru 

desfasurarea activitatii. 

(iii). Dreptul de a primi remuneratia lunara si optiunile in conditiile stabilite la art.6  de mai sus. 

(iv). Dreptul de decontare de catre Societate, pe baza documentelor justificative prevazute de legislatia romana 

in vigoare, cheltuielile efectuate pentru si/sau in interesul Societatii. 

(v). Dreptul de a putea sa-si prezinte pozitia (personal sau prin reprezentant) in orice procedura de retragere a 

mandatului incredintat sau care tinde sa diminueze drepturile administratorului stabilite contractual, la 

nivelul adunarii generale a actionarilor; 

(vi). Dreptul de a participa la planurile de beneficii ale Societatii. 

(vii). Dreptul de a beneficia, ca titular de contract, de asistenta si reprezentare juridica gratuita in ceea ce priveste 

protectia juridica proprie in raport cu tertii, in litigii de orice natura (civila, comerciala, contencios 

administrativ, penal, etc.), decurgand din/sau in legatura cu exercitarea atributiilor din prezentul mandat, 

cu exceptia cazului in care exista contrarietate de interese intre societate si administrator. 

(viii). Toate costurile ocazionate de asistenta juridica in problemele descrise mai sus urmeaza sa fie suportate 

integral de catre societate. Administratorul va avea libertatea de a-si alege aparatorul care sa-i reprezinte 

interesele in cauzele repective. In functie de fiecare situatie concreta, asistenta si reprezentarea juridica nu 

poate fi limitata de catre societate. 

(ix). Orice alte drepturi prevazute de Actul Constitutiv al Societatii si/sau Legea nr. 31/1990 care nu vin in 

contradictie cu prevederile Actul Constitutiv. 

 

5. Drepturile si Obligatiile Safetech 

5.1 Safetech isi asuma fata de Administrator urmatoarele obligatii: 

a) Sa asigure Administratorului deplina libertate in conducerea, organizarea si gestionarea activitatii Societatii 

si de a asigura independenta Administratorului in exercitarea pozitiei sale in conformitate cu termenii 

contractului, ai Actului Constitutiv, ai hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si/sau ai legislatiei in 

vigoare; 

b) Sa plateasa remuneratia si toate beneficiile acordate prin prezentul contract. 

c) Sa incheie o polita de asigurare pentru riscurile profesionale in legatura cu exercitarea mandatului de 

administrator, plata primei fiind suportata de societate. 

 

5.2 Safetech are urmatoarele drepturi: 

a) Sa pretinda Administratorului desfasurarea activitatii, decurgand din prezentul contract cu loialitate si 

exclusiv in interesul Societatii. 

b) Orice drepturi stabilite prin lege si Actul Constitutiv. 

 

6. Remuneratie, alte bonusuri si beneficii: 

6.1 Mandatul Administratorului [Numele] este remunerat in conformitate cu cu o remuneratie lunara, 

negociata, fixa, in valoare bruta de [•]  RON, platibila de 12 ori pe an. 

6.2  Plata remuneratiei prevazuta la punctul 6.1  de mai sus se face lunar prin transfer electronic in contul bancar 

indicat de catre Administrator, in lei. 

6.3 Administratorul are dreptul la un concediu anual platit de 28 de zile lucratoare. 

6.4 Safetech va pune la dispozitia Administratorului o masina, si asigura toate cheltuielile aferente. 

6.5 Administratorul va avea la dispozitie un laptop si telefon mobil cu acoperire a tuturor cheltuielilor aferente. 
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6.6 Safetech va suporta in timpul perioadei mandatului contravaloarea politei de asigurare pentru ingrijirea 

sanatatii si a politei de raspundere profesionala, in conformitate cu reglementarile in vigoare ale Societatii. 

6.7 Societatea va plati in mod direct sau va rambursa Administratorului toate cheltuielile suportate in mod 

rezonabil in legatura cu transportul, diurna, apeluri telefonice sau cheltuieli asemenatoare facute cu privire la 

indeplinirea mandatului acordat, in limitele cheltuielilor prevazute de bugetul anual al Societatii sau alte hotarari 

specifice ale Adunarii Generale a Actionarilor. 

 

7. Pastrarea secretului profesional si confidentialitatea 

7.1.  Administratorul recunoaste ca pe durata acestui Contract va avea acces la informatii confidentiale. In 

sensul prezentei clauze, "informatii confidentiale" inseamna, (i) detalii ale clientilor si cerintele privitoare la 

acestia, (ii) politica de preturi si termenii de afaceri cu clientii, (iii) planuri de marketing si previziuni, (iv) informatii 

financiare , rezultatele si previziunile (cu exceptia cazului in care acestea sunt incluse in conturile auditate 

publicate), (v) planuri de afaceri, planuri strategice, rezultate de reglementare sau planuri, (vi) orice propuneri 

referitoare la achizitionarea sau eliminarea in totalitate sau in parte a unei afaceri sau pentru orice extindere 

propusa sau contractie a activitatilor, (vii) detalii cu privire la angajati si ofiteri si cu privire la remuneratie si alte 

beneficii platite lor, si (viii) orice informatie care a fost data catre Safetech in probleme de clienti, furnizori sau 

alte persoane sau tratate in mod confidential de catre Safetech. Fara a aduce atingere celor de mai sus, 

informatiile confidentiale nu includ nicio informatie care este, sau ulterior poate deveni, in general, disponibila 

pentru public ca o chestiune de inregistrare si nu din vina Administratorului. 

7.2. Administratorul este de acord sa detina informatii confidentiale in conditii de stricta confidentialitate si sa 

nu le divulge unei terte parti, sa nu le foloseasca pentru scopuri proprii sau in alte scopuri decat cele ale Safetech 

sau ale subsidiarelor sale sau, prin orice esec de a exercita diligenta, cauzeaza divulgarea neautorizata a lor, fie 

pe durata acestui contract sau dupa incetarea acestuia, cu exceptia cazului in care este special autorizat in 

prealabil si in scris de catre Safetech. 

7.3.  Obligatiile cuprinse in prezenta sectiune nu se aplica pentru informatiile care: 

(i) sunt sau devin publice fara incalcarea acestui contract de catre Administrator, sau 

(ii) divulgarea acestora este aprobata in scris de catre actionari, dar numai in limitele si in conditiile stabilite prin 

acordul respectiv scris, sau 

(iii) trebuie sa fie divulgate in urma unei cereri legale din partea unei instante de judecata, a unor agenti de 

procedura, sau alte organisme guvernamentale sau de la alte subdiviziuni politice, dar numai in masura si pentru 

scopul mentionat in cererea respectiva, in orice cazuri, in conformitate cu conditia ca Administrator sa notifice 

in prealabil si prompt actionarii cu privire la cererea instantei de judecata si coopereaza in cazul in care acesta 

din urma doreste sa obtina o protectie adecvata. 

7.4.  Pe intreaga durata de derulare a prezentului contract, Administrator va folosi experienta sa si cunostintele 

profesionale in interesul si in beneficiul SAFETECH INNOVATION S.A. actionand in calitate de negociator adecvat 

si profesionist si pastrand confidentialitatea tuturor operatiunilor institutiei mentionate mai sus. 

7.5.  Administratorul se angajeaza sa trateze toate documentele referitoare la Societate. Cu stricta 

confidentialitate si sa utilizeze toate informatiile aferente in interesul exclusiv al institutiei, independent de 

natura acestor informatii. 

7.6.  Administratorul trebuie sa respecte secretul profesional si clauza de confidentialitate cu privire la datele, 

informatiile, documentele care sunt la dispozitia sa in ceea ce priveste activitatea societatii sau clientii SAFETECH 

INNOVATIONS S.A. Informatii de tipul secrete profesionale pot fi trimise, in cazul in care sunt justificate prin 

scopul pentru care acestea sunt solicitate si livrate, in conformitate cu prevederile legii. 

7.7.  Chiar si dupa incetarea relatiei de administrare, Administratorul este obligat sa trateze in mod confidential 

datele, faptele, opiniile care reprezinta secrete de afaceri care au venit la cunostinta sa, pentru o perioada 

nedeterminata de timp si Administratorul poate furniza informatii catre terte parti despre acestea doar atunci 

cand este obligat prin lege si cu acordul Societatii. 
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8. Exclusivitate 

8.1.  Partile se angajeaza ca, in timpul Duratei Contractului, Administratorul nu va actiona ca un manager, 

administrator sau angajat cu atributii de conducere in alta companie sau entitate comerciala, cu exceptia acelor 

entitati afiliate Safetech sau membru al Grupului din care face parte Safetech. Partile considera faptul ca 

restrictiile anterioare sunt rezonabile si necesare pentru protejarea intereselor comerciale legitime ale Safetech. 

8.2.  Administratorul, pe intreaga durata de valabilitate a Contractului, nu poate actiona in calitate de membru 

in Consiliul de Administratie, administrator sau angajat si nu poate detine pozitia de actionar sau asociat in alte 

entitati concurente sau entitati care au obiecte de activitate similar cu ale Safetech, nici pentru a efectua o 

activitate similara sau una competitiva pe cont propriu sau in numele altor persoane, fara aprobarea expresa in 

scris a actionarilor, cu exceptia societatilor prevazute de art. 8.1. – societati afiliate Safetech sau membre ale 

Grupului Safetech. 

 

9. Raspunderea Partilor 

9.1.  Conform legislatiei in vigoare, Partile sunt pe deplin raspunzatoare pentru administrarea imprudenta sau 

frauduloasa, precum si comportamentul abuziv si neglijent, respectiv nerespectarea sau indeplinirea 

necorespunzatoare a dispozitiilor prevazute in Contract. 

8.2.  Administratorul este raspunzator pentru nerespectarea legislatiei in vigoare, a Contractului, actului 

constitutiv si a Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor. 

8.3.  Administrator notifica auditorului intern, dupa caz si auditorului financiar, daca exista cu privire la orice 

inconveniente sau tulburari descoperite in timpul executarii prezentului Contract si Administratorul nu va fi 

raspunzator fata de Safetech pentru astfel de situatii si pentru actiunile efectuate de administratorii precedenti 

sau persoane care au administrat activitati similare anterior. Administratorul nu va fi raspunzator pentru nicio 

contraventie sau sanctiune administrativa care pot fi dispuse de catre autoritatile competente, pe numele 

Safetech sau al Administratorului ca urmare a incalcarii dispozitiilor de conformitate sau raportare aplicabile, cu 

conditia ca o astfel de incalcare sa se fi produs din cauza actiunilor sau omisiunilor unor terte persoane sau din 

cauza unor inconveniente care au fost constatate si notificate actionarilor de catre Administrator si nu au putut 

fi remediate sau imbunatatite din orice alta cauza decat cele legate de motive performanta sau comportament 

al Administratorului. Pentru situatiile mentionate mai sus Safetech se obliga sa plateasca amenzile dispuse pe 

numele Administratorului si Administratorul nu va fi raspunzator fata de Safetech. 

 

10. Forta Majora 

10.1. O parte nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la timp si/sau pentru executarea necorespunzatoare - 

total sau partial - a oricarei obligatii care ii revin prin prezentul contract, daca neexecutarea sau executarea 

necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora. 

10.2. Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti in termen de 5 zile de la aparitia 

forta majora si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor acestora. 

10.3. In cazul in care in termen de treizeci (30) de zile de la aparitia situatiei de forta majora aceasta nu inceteaza, 

partea care primeste notificarea privind forta majora va avea dreptul sa rezilieze prezentul Contract prin 

trimiterea unei notificari scrise celeilalte parti. In acest caz, contractul va inceta la expirarea unui termen de 

saizeci (60) de zile de la data la care notificarea de incetare a fost primita de catre partea careia ii este adresata, 

nicio interventie a instantei de judecata sau alta formalitate nemaifiind necesara. Partea care invoca forta majora 

nu poate fi considerata raspunzatoare pentru plata de daune catre cealalta parte, ca urmare a esecului de a 

indeplini obligatiile care ii revin in temeiul Contractului. 

 

11. Incetarea Contractului 

11.1.  Prezentul Contract va inceta in urmatoarele cazuri: 
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(i) Reziliere de catre Safetech pentru Culpa Administratorului – Contractul va inceta in baza rezilierii unilaterale 

in temeiul art. 1552 Cod Civil, sub conditia transmiterii a unei notificari prealabile de 15 (cincisprezece) zile, fara 

a mai fi necesara vreo formalitate si fara interventia instantelor judecatoresti, Administratorul fiind de drept in 

intarziere, la data indicata in notificarea de reziliere unilaterala emisa de catre Safetech si comunicata in scris 

Administratorului in cazul in care acesta savarseste sau se afla in una dintre urmatoarele situatii considerate 

incalcari culpabile (denumite colectiv ”Cazuri de reziliere”): 

1. cazurile in care Administratorul este condamnat pentru orice infractiuni, sau se dovedeste ca a actionat 

impotriva interesului Societatii, 

2. comiterea unui act de neglijenta grava, frauda, lipsa de onestitate sau abuz de incredere impotriva 

Safetech; 

3. interzicerea prin lege sau prin orice decizie a unei autoritati competente privind detinerea pozitiei de 

Administrator intr-o companie romaneasca; 

4. refuzul de a se conforma cu instructiunile Adunarii Generale a Actionarilor, actului constitutiv sau 

limitele/conditiile rezultate din lege; 

5. angajarea in orice act de concurenta fata de activitatile comerciale ale Safetech cu incalcarea clauzei 7 

din prezentul Contract; 

6. Administratorul se face vinovat de orice abatere grava (inclusiv o incalcare a oricarui termen al acestui 

Contract), care tinde sa discrediteze / defaimeze bunul renume al Safetech; 

7. neglijarea atributiilor ce ii revin in temeiul prezentului Contract; 

8. neefectuarea serviciilor/obligatiilor prevazute in prezentul Contract intr-un mod profesionist folosind 

ingrijirea si priceperea necesare pentru un profesionist care detine o pozitie similara 

9. Incalcarea oricarei/oricaror obligatii esentiale asumate prin prezentul Contract, fiind considerate in 

mod specific, dar nu limitativ, ca obligatii esentiale, cele prevazute la art. 4.1., art. 7 si art.8. 

(ii) Prin ajungere la termen - la data de expirare a valabilitatii prezentului Contract. 

(iii) Denuntare unilaterala de catre Safetech – Contractul va inceta in baza exercitarii de catre Safetech a dreptului 

sau de a denunta unilateral Contractul ca urmare a revocarii mandatului acordat. Denuntarea va fi comunicata 

Administratorului printr-o notificare scrisa cu acordarea unui preaviz de minim 60 (treizeci) de zile calendaristice, 

anterior datei incetarii, caz in care Administratorul va fi indreptatit sa primeasca din partea Safetech o plata 

compensatorie echivalenta a doua remuneratii lunare, fiind singura despagubire la care acesta este indreptatit 

(clauza penala).  

(iv) Denuntare unilaterala de catre Administrator - Contractul va inceta in baza exercitarii de catre Administrator 

a dreptului sau de a denunta unilateral Contractul, ca urmare a renuntarii la mandatul de Administrator. 

Denuntarea va fi comunicata Safetech printr-o notificare scrisa cu acordarea unui preaviz de minim 60 (nouazeci) 

de zile calendaristice anterior datei incetarii. Administratorul se obliga sa despagubeasca corespunzator 

Societatea pentru prejudiciile suferite prin efectul renuntarii la mandatul de administrator si membru in consiliul 

de Administratie. 

(v) Acordul Partilor – Contractul va inceta oricand in baza acordului de vointa al Partilor, consemnat printr-un act 

scris 

(vi) Decesul Administratorului; 

(vii) Restructurarea Safetech – Contractul va inceta in caz de reorganizare sau fuziune a Safetech; in acest caz, 

Administrator are dreptul sa primeasca o remuneratie calculata proportional pana la data efectiva a reorganizarii 

sau fuziunii institutiei. 

11.2.  Din momentul in care Contractul este incetat Administratorul trebuie sa predea toate documentele aflate 

in posesia sa si dobandite in timpul executarii prezentului Contract. 

11.4.  In cazul in care Administratorul are initiativa incetarii Contractului, cu incalcarea dispozitiilor legale in 

vigoare sau celor contractuale stabilite prin prezentul Contract, sau daca motivele de incetare a contractului de 

mailto:office@safetech.ro
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management sunt imputabile Administratorului, acesta va despagubi Safetech pentru intreg prejudiciul direct 

suferit, stabilit in baza unei hotarari definitive a instantelor competente. 

11.5.  Fara a se aducere atingere celor de mai sus, Administrator ramane raspunzator fata de Safetech pana cand 

el este descarcat din atributiile de conducere de catre Adunarea Generala a Actionarilor. 

 

12. Notificari 

12.1. Orice notificare sau alta comunicare necesara sau solicitata de oricare dintre Parti catre cealalta parte dintre 

cele de mai jos, se face in scris si va fi considerata data in mod corespunzator pentru toate scopurile (i) la data 

cand a fost primita personal sau in termen de sapte (7) zile de la data confirmarii de primire, daca este trimisa 

prin scrisoare recomandata; (ii) la data transmiterii acestora prin e-mail cu confirmare de primire, la urmatoarele 

adrese: 

Pentru Safetech: 

Adresa: Bucuresti Sectorul 2, Str. FRUNZEI Nr. 12-14, Etaj 1 SI 2, Romania 

E-mail: office@safetech.ro 

Pentru Administrator: 

Adresa: [•] 

E-mail: [•] 

12.2. Orice modificare a datelor de contact se comunica in scris celeilalte parti, prin scrisoare recomandata cu 

confirmare de primire, sub sanctiunea neluarii in considerare. 

 

13. Litigii 

13.1. Disputele derivand din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si formularea acestui Contract, 

nerezolvate pe cale amiabila, vor fi supuse rezolvarii pe cale judecatoreasca instantelor de judecata competente, 

potrivit prevederilor legale in vigoare. 

 

14. Anularea partiala 

14.1. In cazul in care una dintre dispozitiile prezentului Contract este declarata nula, celelalte prevederi isi mentin 

valabilitatea si caracterul lor obligatoriu pentru ambele Parti. 

 

15. Modificarea Contractului 

15.1. Partile convin ca orice modificare a Contractului urmeaza sa fie considerat valida numai in cazul in care se 

face printr-un act aditional scris la prezentul Contract. 

 

16. Dispozitii finale 

16.1. Partile declara si garanteaza ca au autoritatea si capacitatea de a incheia prezentul Contract si ca obligatiile 

asumate in baza termenelor prevazute de prezentul Contract nu sunt in contradictie cu alte contracte incheiate 

anterior. 

16.3. Prezentul Contract este guvernat de legea romana. Termenii si conditiile prezentului Contract sunt 

reglementate de Codul civil, Legea societatilor 31/1990 si orice alte dispozitii legale speciale in ceea ce priveste 

contractul de mandat. 

16.4. Partile declara ca au citit Contractul, au inteles, au negociat si acceptat toate prevederile acestuia si ca 

accepta si isi asuma in mod expres prin semnarea prezentului Contract toate clauzele acestuia. 

 

Prezentul Contract a fost incheiat azi [•] in Bucuresti, in doua exemplare originale in limba romana  

 

SAFETECH INNOVATIONS S.A.    Dl. [Numele] 

Rprezentanta legal prin Dl. 
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