
ADM. GRÀDIN 
Nr. intrare.. 
Nr. ieşire ' 
A.nul20.//« Luna 

I^JDQLOGICA 

Ziua-^7... 

C o n t r a c t d e p r e s t ă r i s e r v i c i i 

N r . 216/07.01.2016 

în temeiul Ordonanţei de Urgenţa nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările si completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, intre 

ADMINISTRAŢIA GRADINA ZOOLOGICA, adresa: str. Vadul Moldovei, nr. 4, sector 1, 
telefon/fax: 021-269.06.00/269.06.02, codul fiscal 4505375, cont IBAN R 0 7 3 TREZ 24G6 7500 
0200 109X, Trezorerie Sector 1, reprezentata prin Director Dr. Ancuta Elena Oprea, în calitate de 
achizitor, pe de o parte si 

S.C. PRINTERS SERV S.R.L, Badea Cartan, nr. 3, sector 2, Bucureşti, telefon/fax 021-210.70.62, 
număr de Înmatriculare J40/9329/2002, CUI ROI4893932 , cont Trezorerie R 0 7 4 TREZ 7065 
069X XX00 2244, deschis la trezoreria sector 6, reprezentata prin dl. Suta Octavian, având funcţia 
de Director, în calitate de prestator, pe de alta parte, 

2 . Definiţii 
In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
contract — reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale. 

achizitor si prestator - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
preţul contractului - preţul platibil prestatorului de către achizitor, in baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
servicii - activităţi a căror prestare formează obiectul prezentului contract; 
forţa majora - un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face 
imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. 
Nu este considerat forţa majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din parti; 
zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

a forma singular vor 
3 . I n t e r p r e t a r e 
3. 1. In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele 

include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3. 2. Termenul "zi"sau "zi le" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 

C l a u z e o b l i g a t o r i i 

4. Obiec tu l p r inc ipa l al con t r ac tu lu i 
4. 1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de reparare si întreţinere a copiatoarelor si faxurilor 

cadrul Administraţiei Grădina Zoologică, respectiv: 
• Servicii de reparare si întreţinere a copiatoarelor, Cod CPV: 30121100-4 
• Servicii de reparare si intretinere a faxurilor, Cod CPV: 50314000-9 

in perioada convenita si in conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

V a l o a r e a con t r ac tu lu i 
riful pentru activităţile prestate lunar este de 860,00 lei/lună, la care se adaugă 

72,00 lei/luna TVA, preţul total lunar fiind de 1.032,00 lei/luna, defalcat astfel: 
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Nr. Denumire serviciu Buc. PU Val. 
crt. Lunar tulala/luna 

lei fara TVA - lei 
1 Servicii de reparare si intretinere a faxurilor 

Fax PANASONIC KXFL 513 2 54.60 109,20 
Fax PANASONIC KXFP 363 2 54,60 109,20 
Fax PANASONIC KXFP343 1 54,60 54,60 

2 Servicii de reparare si intretinere a copiatoarelor 
MINOLTA EP1054 1 137,00 137,00 
CANON 2010 1 142,50 142,50 
Multifuncţionala Canon color A3 - IR 3170 1 142,50 142,50 
Multifuncţionala Canon ALB-NEGRU A3- IR 3025 1 165,00 165,00 

TOTAL 9 860,00 

Valoarea contractului pentru serviciile prestate pentru intreaga perioada de valabilitate a 
contractului, este de 3.440,00 lei la care se adaugă 688,00 lei TVA. 
Valoarea totala a contractului este 4.128,00 lei. 

6. D u r a t a con t r ac tu lu i 
6. 1. Durata prezentului contract este de cea 4 luni, incepand de la data de 07.01.2016. 
6. 2. Prezentul contract inceteaza sa producă efecte, la data de 30.04.2016. 

7. E x e c u t a r e a con t r ac tu lu i 
7.1 Executarea contractului incepe la 07.01.2016. 

8. Documente le con t r ac tu lu i 
8.1 Documentele contractului sunt: 

• Propunerea financiara 
• Procesele verbale/ Notele constatare/Fişa de intervenţie serviciilor prestate. 
• Facturile fiscale in care va fi consemnat obligatoriu "cv. C. 216/2016, lima . 

9. 1. 

9. 2. 

9. 3. 

9 . 4 . 

9 . 5 . 

9. 6. 

9. 7. 

Obligaţ i i le p r inc ipa le ale p r e s t a t o r u l u i 
In concordanta cu crintele prezentului contract, prestatorul se obliga: 

Sa presteze serviciile in conformitate cu obligaţiile asumate in cadrul prezentului contract, 
cu atenţia si promtitudinea cuvenita. 
Sa efectueze servicii care formează obiectul contractului, respectând instrucţiunile tehnice 
ale firmelor producătoare; serviciile trebuie sa indeplineasca condiţii de calitate, performanta 
si siguranţa in exploatare si se executa obligatoriu doar de specialiştii angajaţi sau acreditaţi 
ai prestatorului. 
Sa efectueze intervenţiile de diagnosticare şi depanare, în urma sesizării făcute de 
beneficiar pentru evenimentele apărute accidental (pene, anomalii în funcţionare) în vederea 
repunerii în funcţiune a echipamentelor. 
Să răspundă în maximum 8 ore la solicitările beneficiarului privind apariţia unor defecţiuni, 
în programul normal de lucru luni-vineri - orele 08.30 - 17.00, exceptând sărbătorile legale. 
Sa efectueze reviziile periodice lunar pentru echipamentele ce fac obiectul prezentului 
contract, în aşa fel încât să nu perturbe activitatea beneficiarului. Normele de revizii 
periodice conţin operaţiuni de testare, curăţire, gresare, reglare şi înlocuire piese-
subansamble uzate. 
Sa ia masuri de remediere a deficientelor apărute, respectând normele in vigoare si 
solicitările achizitorului; sesizează periodic beneficiarul privind gradul de uzura al pieselor 
si subansamblelor, in vederea inlocuirii lor. 
Prestatorul va propune soluţia optimă (înlocuire unde este cazul sau upgrade pentru 
componentele care nu se mai comercializează). In această ultimă situaţie beneficiarul trebuie 

chite valoarea componentelor înlocuite după execuţia operaţiei, iar activitatea de 
ocuire/upgrade care se poate executa la sediul beneficiarului intră în preţul activităţii de 
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9. 8. 
9. 9. 

9. 10. 

9. 14. 

9. 6. 
9. 7. 

9. 8. 

9. 9. 

9. 10. 

9. 11. 

9. 12. 

service. în această ultimă situaţie beneficiarul trebuie să achite valoarea componentelor 
înlocuite după execuţia operaţiei, iar activitatea de înlocuire care se poate executa la sediul 
beneficiarului intră în preţul activităţii de service. 
Să dea consultaţii beneficiarului privind modernizarea echipamentelor. 
Prestatorul are obligaţia de a asigura forţa de munca, materialele, echipamentele si toate 
celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute dc si pentru contract, in 
măsura in care necesitatea asigurării acestora este prevăzuta in contract sau se poate deduce 
in mod rezonabil din contract. 
Prestatorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate si pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor 
si a reglementarilor legilor in vigoare. 
La fiecare intervenţie/revizie/ la sediul beneficiarului, prestatorul va intocmi un proces 
verbal de constatare/fişa de intervenţie pentru serviciilor prestate, dupa caz. Acest document 
va fi semnat de ambele parti contractante si va fi ataşat la factura fiscala emisa de furnizorul 
de servicii. Documentul de constatare conţine date cu privire la: 

• scopul intervenţiei 
• starea echipamentelor analizate 
• operaţii efectuate pentru remedierea deficientelor 
• masuri, propuneri, recomandări in vederea funcţionarii si exploatării in condiţii bune 

si de maxima siguranţa a echipamentelor existente. 
Plata facturii se efectuează numai in baza documentelor menţionate la art. 9.14. 
In cazul in care se constata necesitatea înlocuirii unor accesorii sau componente ce 
alcătuiesc dotările tehnice, prestatorul va intocmi o nota de constatare pe care o va inainta se 
spre avizare beneficiarului. Dupa acceptul acestuia, piesele se vor asigura de către prestator, 
plata acestora facandu-se separat fata de prestare. Piesele vor îndeplini condiţii de calitate, 
vor fi in termen de garanţie si daca este cazul prestatorul va furniza si certificat de calitate 
sau garanţie, funcţie de situaţiile create. Prestatorul răspunde de calitatea pieselor înlocuite. 
Prestatorul va asigura un număr nelimitat de intervenţii la solicitările beneficiarului pentru 
echipamentele cu deficiente in folosire. 
Prestatorul va respecta normele de protecţia muncii specifice activităţii beneficiarului, va 
respecta reglementările obligatorii in vigoare cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor 
si protecţia mediului. 
Prestatorul are obligaţia de a respecta si executa dispoziţiile achizitorului in orice problema, 
menţionata sau nu in contract, referitoare la serviciile prestate. In cazul in care prestatorul 
considera ca dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de 
a ridica obiecţii, in scris, fara ca obiecţiile respective sa îl absolve de obligaţia de a executa 
dispoziţiile primite, cu excepţia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. 
In cazul in care respectarea dispoziţiilor achizitorului determina dificultăţi în execuţie care 
generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului. 
Pe parcursul prestărilor serviciilor din prezentul contract, prestatorul are obligaţia, in măsura 
permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau in mod abuziv: 
i) confortul vizitatorilor, angajaţilor si animalelor din Gradina Zoologica; 
ii) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate in posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

10. 
10. 

10. 2. 

Obligaţ i i le p r inc ipa le ale ach iz i to ru lu i 
Achizitorul se obliga sa recepţioneze lunar pe baza unei situaţii de plata, serviciile prestate 
in termenul convenit si sa întocmească nota de constatare/proces verbal/ fişa de intervenţie 
pentru serviciile prestate si recepţionate. 
Achizitorul se obligă: 
a. Să asigure accesul personalului specializat al executantului în locurile unde sunt instalate 

echipamentele aflate în service, precum şi condiţiile functional-operative pentru 
^ ^ f e c t u a r e a intervenţiei. 
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b . Să planifice împreună cu executantul operaţiile de revizii periodice. 
c. Să pună la dispoziţia executantului documentaţia tehnică, livrată de prestator. 
d. Să utilizeze numai consumabile certificate de producătorul echipamentelor. 

1 0 . 3 . Achizitorul se obliga sa plătească preţul stabilit la art. 5.1. din prezentul contract, către 
prestator, in termen de 30 de zile de la transmiterea facturii de către acesta pe baza de 
proces verbal de receptie/nota de constatare pentru serviciile prestate. 

10 .4 . Daca achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul 
onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt t imp posibil. 

10. 5. Achizitorul se obliga sa puna la dispoziţia prestatorului orice facilitaţi (spatii de depozitare, 
acces la utilităţi, etc.) pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 

10. 6. Confirmarea serviciilor prestate contractate se va face pe documentele prezentate de 
personalul prestatorului, de către împuterniciţii beneficiarului prin semnătură, certificându-
se astfel calitatea serviciilor şi operaţiunilor efectuate, starea şi gradul de funcţionare în care 
rămân echipamentele după revizii periodice sau intervenţii accidentale. 

10. 7. Achizitorul este obligat să respecte toate recomandările făcute de către personalul 
prestatorului cu privire la condiţiile de instalare şi exploatare a echipamentelor cuprinse în 
prezentul contract şi să ia măsuri pentru ca personalul său să se conformeze normelor de 
exploatare şi de protecţie a muncii, asigurând totodată echipamentele contractate împotriva 
unor intervenţii de service neavizate de prestator. Nerespectarea acestor îndatoriri dă dreptul 
personalului constatator al executantului de a informa beneficiarul pentru a lua măsurile ce 
se impun. 

1 1 . Sanc ţ iun i p e n t r u ne indep l in i rea culpabi la a obl igaţ i i lor 
1 1 . 1 . In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuşeşte sa-si executa obligaţiile 

asumate prin contract (intarzie sau devansează prestarea serviciilor) atunci achizitorul are 
dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota de 
0,2%/zi din valoarea contractului, pentru perioada care decurge intre data din graficul de 
execuţie aferenta respectivei prestaţii si data reala a prestării. 

1 1 . 2 . In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu efectuează serviciile convenite, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce /cere o suma echivalenta cu o cota de 5 0 % din valoarea 
serviciilor neprestate, care va fi reţinuta din plata către prestator sau achitata neîntârziat de 
către acesta. In caz contrar vor fi percepute penalităţi de 0,1 %/zi întârziere, aplicabile cotei 
de 50% din valoarea serviciilor neprestate, care reprezintă daune cauzate de neprestarea 
serviciilor. 

1 1 . 3 . In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onorează facturile in termen de 30 de 
zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plaţi, ca penalităţi, o 
suma echivalenta cu o cota 0,2 %/zi din plata neefectuata. 

11 .4 . Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti, in mod 
culpabil, da dreptul pârtii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde 
plata de daune-interese. 

1 1 . 5 . Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisa 
adresata prestatorului, fara nici o compensaţie, daca acesta din urma da faliment, cu condiţia 
ca aceasta renunţare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire 
pentru executant. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract executata pana la data denunţării unilaterale a 
contractului. 

C l a u z e s p e c i f i c e 
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12. 1. Prestatorul mc obligaţia dc a executa serviciile prevăzute in contract cu profesionalismul si 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat, si in conformitate cu propunerea avansata 
achizitorului. 

12. 2. Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie 
definitiva cerute de si pentru contract, in măsura in care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzuta in contract sau sc poate deduce in mod rezonabil din contract. 

12. 3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor. Totodată, este răspunzător 
atat de siguranţa tuturor operaţiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si dc calificarea 
personalului folosit pe toata durata contractului. 

12. 4. Prestatorul are obligaţia sa faca cunoscut angajaţilor sai Normele de protecţia Muncii , pentru 
prevenirea si evitarea accidentelor de munca, precum si a imbolnavirilor profesionale cu 
privire la activitatea desfăşurata de către aceştia in incinta Administraţiei Gradina Zoologica. 

12. 5. Prestatorul este direct răspunzător pentru conduita angajaţilor sai pe timpul desfăşurării 
prestaţiilor in incinta Grădinii Zoologice si pentru modul in care aceştia se conformează 
obligaţiilor impuse de normele de protecţia muncii. 

12. 6. Pe intreaga perioada de derulare a contractului, prestatorul isi asuma riscul unui eventual 
accident, care s-ar putea solda cu vătămarea fizica sau moartea unei personae si va suporta 
orice eventuale cheltuieli. 

12. 7. Achizitorul (autoritatea contractanta) nu va fi responsabila sau răspunzătoare in nici o 
situaţie de producere a unui accident de munca a personalului prestatorului. 

12. 8. în cazul în care anumite echipamente prezintă o uzură ce nu justifică costul reparaţiilor, 
executantul poate propune în scris beneficiarului, scoaterea lor din funcţiune. 

12. 9. Prestatorul nu răspunde pentru nerespectatea termenelor în cazul lipsei unor piese de 
schimb, componente subansamble din import sau fabricate în ţară, necesare repunerii în 
funcţiune a echipamentelor scoase din fabricaţie; executantul va informa despre situaţia 
apărută şi va propune soluţii de upgrade. 

13. Recepţ ie si verif icări 
13. 1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din prezentul contract. 
13. 2. Verificările vor fi efectuate, de către reprezentanţii achizitiorului, in conformitate cu 

prevederile din prezentul contract. 

14. A jus t a r ea p r e ţu lu i con t r ac tu lu i 
14. 1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in 

propunerea financiara. 

î n c e p e r e , f inal izare, in ta rz ie r i , s i s tare servicii 
In cazul in care prestatorul suferă intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 
exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adaugă la preţul contractului. 
Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevăzuta 
a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul 
convenit de parti, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
In cazul in care: 
i) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 
ii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează prestatorului si nu a 

survenit prin încălcarea contractului de către acesta; ori alte circumstanţe neobişnuite 
susceptibile de a surveni, altfel decât prin incalcare a contractului de către prestator, 

atunci/, prin consultare, părţile vor stabili de comun acord: 
• yorice prelungire a duratei de execuţie la care prestatorul are dreptul; 
• / t o t e k i l cheltuielilor suplimentare, care se va adaugă la preţul contractului, si vor semna 
/ £^mac t adiţional. 
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15. 1. 

1 5 . 2 . 

15. 3 . 



1 5 . 4 . Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respecta perioada de prestare, 
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul pârtilor, prin act adiţional. 

15. 5. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalităţi si 
daune prestatorului. 

15 .6 . Achizitorul are dreptul dc a supraveghea desfăşurarea prestării serviciilor achiziţionate si de 
a stabili conformitatea lor cu specificaţiile stabilite. 

16. A m e n d a m e n t e 
16. 1. Părţile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care 
lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 

16. 2. Orice modificări care decurg din situaţii neprevăzute se vor aduce acestui contract, vor fi 
consemnate prin act adiţional la contract, cu acordul ambelor parti. 

17. Ces iunea 
17. 1. Prestatorul are obligaţia de a nu cesiona total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 

contract, fara sa obtina, cu excepţia cesiunii creanţelor izvorâte din prezentul contract. 
17. 2. Prestatorul are obligaţia de a informa in termen de cel mult 3 zile acordul de cesiune de 

creanţa incheiat. 

18. F o r ţ a m a j o r a 
1 8 . 1 . Forţa majora este constatata de o autoritate competenta. 
1 8 . 2 . Forţa majora exonerează părţile contractante de indeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţionează. 
18. 3 . îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a forţei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariţia acesteia. 
18. 4. Partea contractanta care invoca forţa majora are obligaţia de a notifica celeilalte parti, 

imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispoziţie 
in vederea limitării consecinţelor. 

19. So lu ţ ionarea litigiilor 
19. 1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in 
legătura cu indeplinirea contractului. 

19. 2. Daca, dupa 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu 
reuşesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa 
sa se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul Achizitorului. 

20 . L i m b a ca r e guve rnează con t r ac tu l 
21.1 Limba care guvernează contractul este l imba romana. 

2 1 . C o m u n i c ă r i 
2 1 . 1 . (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie 

sa fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul 
primirii. 

21.2. Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării in scris a primirii comunicării . 

22 . /Legea apl icabi la con t r ac tu lu i 
2 2 . 1 ^ C £ £ t f a c t u l va fi interpretat conform legilor din România. 
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23 . C lauze finale 
23. 1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional incheiat intre părţile 

contractante. 

23 . 2. Prezentul contract reprezintă voinţa pârtilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre 
acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 

23 . 3. Contractul intra in vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante. 

Părţile au inteles sa incheie azi 07.01.2016, prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. 

Achiz i to r 
ADMINISTRAŢIA GRADINA Z O O L O G I C A 

Prestator 
S.C. PRINTERS SERV S.R.L 

Di rec tor , 
Dr Oprea Ancuta Elena 

Di rec to r 
Suta Octavian 

JL 

Control iìrra^-iàr 
preventiv pMJpriuS 

/£ ViZAi 

#RÂD'JCAi 

Serviciu economic-resurse umane 
SC Prestmânn si Asociaţii Contabilitate SRL 

Capisizu Sergiu Mar in ' 

Consultanta achiziţii, 
SC IP GO Inventures Incorporated SRL 
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