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CONTRACT PRESTARI SERVICII 

Nr. ….. din data de ….. 

 

Partile semnatare: 

1. YLOAD GLOBAL S.A. persoana juridica romana cu sediul social in Mun. Cluj-Napoca, str. 
Ana Aslan, nr. 40, jud. Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj 
sub nr. J12/2703/2019, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO41337497, cont bancar IBAN 
RO29BTRLRONCRT0505308801 deschis la Banca Transilvania in moneda RON, reprezentata legal 
prin administrator Alexandru Huzau, pe de o parte, denumita in continuare „Furnizor” 

si 

2. .............................. cu sediul social in …………., inmatriculata la Oficiul Registrului 
Comertului sub nr. .................., avand Cod de Inregistrare Fiscala ................, reprezentata legal prin 
................., denumita in continuare „Beneficiar”  

urmand ca in continuare impreuna ”Furnizorul” si ”Beneficiarul” sa fie denumite ”Partile”. 

Avand in vedere ca: 

Ø Intentia comuna a Partilor semnatare este sa isi execute cu buna credinta si profesionalism 
obligatiile pe care si le vor asuma prin prezentul Contract; 

Ø Prin prezentul act Partile doresc sa stabileasca cadrul legal in vederea colaborarii lor pentru 
realizarea acestui proiect, stabilirea contributiilor si atributiilor Partilor; 

Prin semnarea prezentului Contract Partile declara, confirma si convin de comun acord cu privire la 
urmatoarele: 

Capitolul I: OBIECTUL CONTRACTULUI: 

Art. 1 YLOAD GLOBAL SA va oferi Beneficiarului serviciul monitorizare GPS pentru urmarirea in 
timp real a flotei auto a Beneficiarului, prin furnizarea de echipamente specifice de monitorizare GPS 
cu scopul ofertarii de catre Furnizor a unor cereri de transport. 

Echipamentele predate Beneficiarului sunt in regim de custodie. 

Art. 2 Furnizorul va pune la dispozitia Beneficiarului o Aplicatie (“Aplicatia YLOAD”) si/sau 
Platforma (“Platforma YLOAD”) https://trucks.yload.eu prin intermediul carora se va desfasura relatia 
dintre Parti.  

Art. 3 Prin incheierea prezentului Contract, Beneficiarul accepta neconditionat Termenii si Conditiile 
din cuprinsul Aplicatiei sau Platformei YLOAD pe care Furnizorul le poate modifica sau actualiza 
oricand, unilateral, comunicand Beneficarului aceste modificari prin intermediul unor notificari de tip 
push si/sau  e-mailuri. Modificarile vor intra in vigoare de la data notificarii acestora catre Beneficiar. 
Neacceptarea modificarilor notificate da dreptul Beneficiarului de a rezilia Contractul in baza unui 
termen de preaviz de 15 zile calendaristice. 

Art. 4 Furnizorul va asigura, direct sau prin terti, livrarea catre Beneficiar a echipamentelor GPS. La 
momentul livrarii echipamentelor GPS se va incheia un proces verbal de predare-primire. Livrarea 
echipamentelor se va face la locatia indicata de Beneficiar. 

Art. 5 Echipamentele predate Beneficiarului sunt proprietatea YLOAD GLOBAL SA pe toata durata 
Contractului. 
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Art. 6 Intrucat echipamentele sunt date spre folosinta Beneficiarului, de la data semnarii procesului 
verbal de predare-primire toate riscurile privind deteriorarea si pierderea echipamentelor predate trec in 
sarcina Beneficiarului. 

Capitolul II: DURATA COTRACTULUI: 

Art. 7 Acest Contract intra in vigoare la data semnarii sale si produce efecte juridice timp de cel putin 
24 luni. 

Art. 8 Prezentul contract se prelungeste automat pe perioade succesive de cate 12 luni, in situatia in 
care niciuna dintre Parti nu notifica celeilalte intentia de incetare a contractului cu cel putin 30 zile 
anterior datei expirarii initiale pentru care s-a incheiat. 

Capitolul III: PRETUL CONTRACTULUI: 

Art. 9 Pretul Contractului pentru furnizarea echipamentelor si monitorizarea GPS pe autovehiculele  
Beneficiarului este de: 

Ø Primele 6 luni contractuale sunt cu titlu gratuit; 
Ø Pentru urmatoarele 18 luni contractuale, Beneficiarul datoreaza Furnizorului suma de 60 Euro 

+ TVA. Pentru claritate, pretul de 60 Euro + TVA se achita pentru toate cele 18 luni 
contractuale; 

Ø Dupa primele 24 luni, plata abonamentelor se efectueaza lunar (15 Euro + TVA/luna). 

Art. 10 In situatia in care Beneficiarul opteaza pentru rezilierea prezentului Contract in intervalul de 24 
luni, acesta va avea urmatoarele obligatii: 

Ø In primele 6 luni contractuale: va avea obligatia restituirii dispozitivului in termen de 10 zile  
de la data notificarii de reziliere, conform art. 27; 

Ø In intervalul 7 – 24 luni de la data incheierii prezentului Contract: va avea obligatia restituirii 
dispozitivului GPS in termen de 10 zile de la data notificarii de reziliere, conform art. 27, 
precum si achitarea pretului de 60 Euro + TVA;  

Art. 11 Pretul Contractului pentru primele 24 luni se achita o singura data, factura fiind emisa in a 7-a 
luna contractuala. 

Art. 12 Platile vor fi facute in termen de 10 zile lucratoare de la data comunicarii facturilor, in contul 
bancar al Furnizorului. 

Art. 13 In cazul in care Beneficiarul nu onoreaza facturile in termenul prevazut la art. 12, atunci 
Furnizorul poate percepe ca penalitati de intarziere, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1 % 
pe zi de intarziere, calculata la valoarea ramasa de achitat.  

Art. 14 Plata Pretului Contractului se va face in moneda RON. In cazul in care Pretul Contractului se 
va determina in alta moneda decat RON, emiterea facturii fiscale pentru contravaloarea pretului se va 
face in moneda RON, in echivalent la cursul de schimb valutar pentru moneda respectiva comunicat de 
B.N.R. la data emiterii facturii fiscale. 

Art. 15 Plata Pretului Contractului se va face prin virament bancar, in contul bancar expres mentionat 
in cuprinsul facturii fiscale emise. 

Capitolul IV: OBLIGATIILE PARTILOR: 

Obligatiile Beneficiarului: 

Art. 16 Beneficiarul are obligatia: 

Ø Acceptarii si achitarii Furnizorului a preturilor si termenelor prevazute in prezentul Contract. 
Ø Sa isi creeze cont in Aplicatie  si/sau in Platforma (https://trucks.yload.eu). 
Ø Sa isi instaleze GPS-ul conform instructiunilor oferite de catre Furnizor.  
Ø Sa respecte instructiunile de utilizare, precum si recomandarile Furnizorului in ceea ce priveste 

functionarea echipamentelor instalate. 
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Ø Sa nu utilizeze echipamentul in alte scopuri decat cele destinate prin prezentul Contract. Orice 
abatere de la aceasta prevedere atrage plata de daune interese in favoarea Furnizorului. 

Ø Sa anunte Furnizorul orice defectiune observata in functionarea echipamentelor instalate. 
Ø Sa achite la termen toate obligatiile banesti datorate Furnizorului, conform clauzelor si 

conditiilor prezentului Contract. 
Ø Sa anunte Furnizorul modificarile aduse autovehiculelor care ar putea afecta buna functionare 

a echipamentelor GPS. 
Ø Sa nu deconecteze intentionat GPS-ul de pe autovehicul si sa nu intervina, in niciun fel, asupra 

echipamentelor GPS sau asupra sigiliului aplicat de Furnizor. 
Ø Sa se asigure ca autovehiculul este echipat si corespunde starilor tehnice impuse de legile in 

vigoare, din domeniul reglementarii traficului rutier. 
Ø De a nu transfera in niciun fel dreptul de a folosi echipamentele GPS pe intreaga perioada 

contractuala. 
Ø Nu va interveni si nu va permite vreunei terte parti sa intervina, in nicun fel, asupra 

echipamentelor GPS si nu le va produce deteriorari. In caz contrar, Beneficiarul va suporta 
contravaloarea reparatiilor efectuate de Furnizor, iar daca acesta decide inlocuirea, Beneficiarul 
va plati contravaloarea acestuia. 

Art. 17 Beneficiarul are obligatia permanenta de a actualiza disponibilitatea autovehiculului in functie 
de necesitati. In situatia in care Beneficiarul nu doreste primirea unor oferte de transport are posibilitatea 
intreruperii monitorizarii GPS-ului din Aplicatia YLOAD. 

Art. 18 Are obligatia de a-si creea flota proprie in contul lui din cadrul Aplicatiei YLOAD. Beneficiarul 
poarta intreaga raspundere pentru protejarea si utilizarea parolei configurate, inclusiv pentru furnizarea 
acesteia catre terti autorizati sau neautorizati de catre Beneficiar.  

Art. 19 In situatia in care Beneficiarul doreste inlocuirea vehiculului pe care este instalat echipamentul 
GSP are obligatia instiintarii Furnizorului. 

Art. 20 Din momentul transmiterii unei comenzi ferme din partea Furnizorului, Beneficiarul are 
obligatia de a nu intrerupe semnalul dispozitivului GPS. In situatia deconectarii dispozitivului GPS, 
fara a anunta in prealabil, Beneficiarului i se va aplica o  penalizare in cuatum de 500 Eur + TVA, cu 
obligatia achitarii acesteia in termen de 48 ore. 

Art. 21 Daca Beneficiarul confirma executarea unei comenzi, acest lucru va implica o acceptare 
completa a termenilor comenzii. Renuntarea la incarcare si implicit la efectuarea transportului dupa 
confirmare se penalizeaza cu 500 Euro pentru fiecare astfel de incident. De asemenea, este interzisa 
transmiterea si/sau subcontractarea comenzii de transport (sau a informatiilor cuprinse in aceasta 
comanda) altui transportator fara acordul prealabil scris al YLOAD GLOBAL SA. 

Art. 22 Acceptarea Comenzii de catre Beneficiar se considera finalizata atunci cand exista o confirmare 
electronica din partea Furnizorului, fara a fi necesara o confirmare de primire din partea Beneficiarului. 

Art. 23 Furnizorul nu considera niciun moment o Comanda neconfirmata ca avand valoarea unui 
contract. Asadar, Contractul intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Furnizor. 

Art. 24 Protectia clientilor si neutralitatea totala sunt elemente esentiale ale realatiei dintre Parti. 
Contactarea directa a clientilor de catre Beneficiar, fara autorizarea expresa a YLOAD GLOBAL SA 
constituie fapta de concurenta neloiala conform Legii 11/1991 si va atrage plata unor daune interese de 
10.000 euro pentru fiecare astfel de fapta. Faptele de concurenta neloiala astfel savarsite sunt 
considerate distinct in raport cu numarul clientilor contactati direct de catre Beneficiar. Nivelul daunelor 
interese stabilite de comun acord prin prezenta este un nivel minim insa daca prejudiciile suferite de 
YLOAD GLOBAL SA prin faptele de concurenta neloiala exced aceasta suma Beneficiarul va fi obligat 
si pentru diferenta. Prezenta clauza are rolul unei clauze penale in acceptiunea art. 1538 Cod Civil. 

Art. 25 Beneficiarul are obligatia de a nu aduce modificari dispozitivului GPS, sa nu actioneze in niciun 
fel asupra echipamentelor instalate pe autovehicul, in caz contrar, suportand paguba produsa. 
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Art 26 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia Furnizorului orice facilitati si/sau informatii pe care 
acesta le detine si le considera necesare indeplinirii contractului. 

Art. 27 In situatia incetarii Contractului, din orice motiv, Beneficiarul va restitui echipamentele 
proprietarului YLOAD GLOBAL SA in termen de maxim 10 (zece) zile de la data notificarii de 
reziliere. Contractul se va considera incheiat doar dupa confirmarea din partea Furnizorului ca 
dispozitivul GPS este in stare functionala si sigiliul este intact. In caz contrar Furnizorul va factura 
Beneficiarului contravaloarea echipamentului in valoare de 200 Euro + TVA. 

Obligatiile Furnizorului: 

Art. 28 Furnizorul are obligatia 

Ø De a executa serviciile prevazute in Contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite 
angajamentului asumat. 

Ø Sa comunice Beneficiarului datele de accesare in cadrul Aplicatiei si sa instruiasca Beneficiarul 
cum sa utilizeze Aplicatia. Obligatia Furnizorului este indeplinita in momentul permiterii 
accesului Beneficiarului in cadrul Aplicatiei. 

Ø Sa furnizeze Beneficiarului cereri de transport in functie de tipul de autovehicul detinut si 
localizat prin dispozitivul GPS. Ofertele se vor transmite Beneficiarului in functie de optiunea 
acestuia comunicata prin intermediul Aplicatiei / E-mailului sau telefonic.  

Ø Sa aloce o persoana de tip dispecer care se va asigura de buna desfasurare a transportului.  
Ø Sa emita si sa comunice catre Beneficiar facturile fiscale reprezentand contravaloarea Pretului 

Contractului; 
Ø Sa primeasca Pretul Contractului la care este indreptatit, la termenele si modalitatile precizate 

in prezentul Contract. 
Ø Sa acorde asistenta necesara demontarii echipamentelor, astfel incat Beneficiarul sa poata 

respecta prevederile contractuale. 

Art. 29 YLOAD GLOBAL SA garanteaza plata transportului catre Beneficiar conform comenzii de 
transport onorate. 

Art. 30 Furnizorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si 
pentru Contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in Contract sau se poate 
deduce in mod rezonabil din Contract. 

Capitolul V: CONFIDENTIALITATEA: 

Art. 31 Partile sunt de acord sa respecte confidentialitatea informatiilor pe care le vor obtine pe 
parcursul derularii prezentului Contract sau in perioada de negociere, in vederea incheierii Contractului, 
ca urmare a dezvaluirii  de catre Partea care le detine (ca proprietar ori in baza legii, a unui contract sau 
prin dispozitia proprietarului), indiferent daca Partea care dezvaluie specifica sau nu ca acestea sunt 
“confidentiale” ori “proprietatea” celui care le dezvaluie. 

Art. 32 Partile se obliga sa prelucreze date cu caracter personal obtinute in virtutea executarii 
prezentului Contract cu respectarea principiilor prevazute de legislatia in materie de protectia datelor 
(principiul legalitatii, echitatii, transparentei, exactitatii, responsabilitatii, limitarii legate de scop si de 
stocare). 

Art. 33 Scopul prelucrarii datelor este reprezentat de executarea dispozitiilor prezentul Contract. 
Prelucrarea nu poate fi extinsa la alte scopuri, cu exceptia cazului in care partile convin in mod expres 
sau exista o obligatie legala care da dreptul Partii sa prelucreze datele. 

Art. 34 Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre 
acestea garanteaza ca accesul la datele care fac obiectul prelucrarii va fi permis doar angajatilor 
responsabili de respectiva relatie contractuala. 



 

5 
 

Art. 35 Fiecare Parte se obliga sa implementeze masuri rezonabile de siguranta fizica, tehnica si 
administrativa astfel incat sa preintampine incidente ca pierderea, folosirea inadecvata, accesul 
neautorizat, dezvaluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. Daca una dintre Parti 
constata afectarea disponibilitatii, confidentialitatii sau integritatii Informatiilor Confidentiale, aceasta 
va instiinţa in cel mai scurt timp cealalta Parte. 

Art. 36 Oricare dintre Parti se obliga sa nu comunice datele personale transmise de cealalta Parte catre 
un tert, cu urmatoarele exceptii: cand exista temei legal sau cand exista temei contractual si Partea si-a 
exprimat acordul. 

Art. 37 Daca una dintre Parti este solicitata de catre organele judiciare sau administrative competente 
sa dezvaluie Informatii Confidentiale primite ca efect al prezentului Contract, in baza aplicarii unei legi, 
unei reglementari ori unei hotarari judecatoresti, aceasta va notifica cealalta Parte cat mai curand 
posibil, pentru ca aceasta sa poata fi supusa unei ordonante de protectie sau altor dispozitii legale 
corespunzatoare privind confidentialitatea informatiilor.  

Art. 38 Obligatiile Partilor in conformitate cu aceasta clauza de confidentialitate se mentin intreaga 
durata a prezentului Contract si pe durata nelimitata dupa incetarea acestuia. 

Capitolul VI: RASPUNDEREA CONTRACTUALA: 

Art. 39 Partile vor respecta si aplica cu buna-credinta cele convenite si prevederile prezentului Contract, 
fiind obligate sa depuna toate eforturile pentru realizarea obiectului Contractului. 

Art. 40 Partile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derularii obiectului 
Contractului. Aceasta obligatie are caracter permanent si continuu. 

Art. 41 Nerespectarea intocmai si la timp, sau incalcarea sau indeplinirea neconforma a prevederilor 
prezentului Contract conduce la obligativitatea partii in culpa sa repare integral prejudiciul cauzat 
celeilalte Parti. Prin culpa se va intelege inclusiv neglijenta. 

Art. 42 In cazul incalcarii, a nerespectarii ori a indeplinirii neconforme de catre una dintre Parti a 
prevederilor prezentului Contract, cealalta Parte va adresa celui aflat in culpa o Notificare de 
conformare sau de remediere, prin care va solicita Partii in culpa ca in termen de cel mult 5 (cinci) zile 
calendaristice de la primirea notificarii sa se conformeze prevederilor Contractului ori sa remedieze 
neajunsurile aparute.  

Art. 43 In temeiul prezentului Contract se considera ca Partea in culpa este pusa in intarziere de drept 
cu privire la orice obligatie contractuala incepand cu data Notificarii prin care i se aduce la cunostinta 
neexecutarea sau executarea in mod necorespunzător a obligatiei. 

Art 44 Orice nerespectare a prevederilor prezentului Contract atrage raspunderea Partii in culpa.  

Art. 45 Pentru nerespectarea totala sau partiala, ori pentru executarea defectuoasa a vreuneia din 
clauzele contractuale, Partea in culpa se obliga sa plateasca daune-interese si sa despagubeasca in 
totalitate prejudiciul cauzat celeilalte Parti.  

Art. 46 Obligatiile scadente sunt si raman obligatorii pentru Partile contractante. Prin aceasta se 
ințetelege ca Partea aflata in culpa nu va putea invoca in apararea sa incetarea, intreruperea ori 
suspendarea Contractului sau a unor prevederi din acesta in scopul evitarii raspunderii pentru 
nerespectarea obligatiilor scadente. 

Art. 47 Renuntarea la pretentii privind incalcarea unei prevederi a prezentului Contract nu trebuie 
interpretata ca renuntare la insusi dreptul aferent acelei pretentii ce decurge din Contract sau din legea 
aplicabila. 

Art. 48 Furnizorul nu raspunde pentru daunele ce pot fi provocate de utilizarea in mod necorespunzator 
a sistemului de monitorizare si/sau a Aplicatiei prin intermediul caruia se transmit cererile de transport. 

Art. 49 Furnizorul nu poate fi tras la raspundere pentru neindeplinirea obligatiilor ca urmare a 
intreruperii transmiterii semnalului prin GPS, a iesirii autovehiculelor Beneficiarului din aria de 
acoperire, a defectarii echipamentelor electronice sau orice alta situatie independenta de vointa acestuia. 
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Art. 50 Furnizorul nu poate fi tinut raspunzator fata de terte persoane cu privire la niciun fel de fapte 
sau acte petrecute din cauza ori ca urmare a nerespectarii, incalcarii ori indeplinirii defectuoase de catre 
Beneficiar a sarcinilor si obligatiilor asumate potrivit prezentului Contract. 

Art. 51 Beneficiarul nu poate cesiona drepturile si obligatiile sale reiesite din prezentul Contract fara 
aprobarea prealabila si in scris a Furnizorului. 

Art. 52 Orice cesionare a drepturilor si obligatiilor contractuale, fara respectarea prevederilor art. 51 va 
fi considerata nula,  Beneficiarul fiind obligat sa-si respecte obligatiile contractuale si va fi considerat 
răspunzator pentru orice intarziere in indeplinirea obligatiilor contractuale, ca si pentru neindeplinirea 
obligatiilor contractuale. 

Art. 53 In circumstante exceptionale, cu acordul prealabil in scris al Furnizorului, operatiuni specifice 
si parti de servicii pot fi atribuite de Beneficiar unui subcontractor. Insa, in lipsa acordului scris si expres 
din partea Furnizorului, Beneficiarul nu va fi absolvit de vreo raspundere sau obligatie care rezulta din 
prezentul Contract  si nu va exista nici o relatie contractuala intre subcontractor si Furnizor. Beneficiarul 
ramane direct responsabil din punct de vedere legal fata de Furnizor pentru orice nereguli care pot 
aparea in derularea acelui subcontract. La fel, subcontractorul Beneficiarului nu va avea niciun temei 
legal de a actiona in judecata sau alt fel pe Furnizor pentru incalcarea sau nerespectarea termenilor 
prevazuti in subcontract. 

Capitolul VII: FORTA MAJORA: 

Art. 54  Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

Art. 55 Nici una dintre Partile contractante nu va fi considerata raspunzatoare pentru neindeplinirea sau 
indeplinirea cu intarziere a obligatiilor sale, in cazul aparitiei unui caz de forta majora. 

Art. 56 Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuvineau Partilor pana la aparitia acesteia. 

Art. 57 Partea care a invocat forta majora este obligata sa notifice celeilalte Parti, imediat si in mod 
complet, producerea evenimentului si sa ia toate masurile in vederea limitarii consecintelor lui. 

Capitolul VIII: INCETAREA CONTRACTULUI: 

Art. 58 Prezentul Contract inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia unei instante 
judecatoresti: 

Ø Prin ajungerea la termen, astfel cum este prevazut de art. 7, in situatia in care una dintre Parti 
notifica celeilalte intentia de incetare a contractului; 

Ø Prin acordul Partilor, consemnat in scris; 
Ø Prin reziliere, in cazul in care una dintre Parti, culpabil nu isi executa sau isi executa 

necorespunzator obligatiile asumate si Partea in culpa nu se conformeaza intocmai celor 
solicitate prin Notificarea de conformare. In acest caz, rezilierea contractului poate fi invocata 
de partea indreptatita fara a mai fi necesara vreo alta formalitate, fara trecerea vreunui alt termen 
si fara interventia instantei judecatoresti; 

Ø Prin denuntare unilaterala de catre oricare dintre Parti, cu acordul unui preaviz de 30 zile. 

Art. 59 Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea Partii care, in mod culpabil, a cauzat 
incetarea Contractului; 

Art. 60 In situatia in care Contractul inceteaza inaintea implinirii termenului de 24 luni, Beneficiarul 
are obligatia restituirii dispozitivului GPS si achitarea sumelor conform art. 10. 

Capitolul IX: SOLUTIONAREA LITIGIILOR: 

Art. 61 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului Contract sau rezultate 
din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de catre 
reprezentantii lor. 
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Art. 62 In cazul in care nu este posibila rezolvarea diferendelor pe cale amiabila, Partile se vor adresa 
instantelor judecatorești de la sediul Furnizorului. 

Capitolul X: DISPOZITII FINALE: 

Art. 63 Orice notificare facuta de o Parte contractanta celeilalte Parti va fi considerata valabil 
indeplinita daca este transmisa in oricare forma care permite confirmarea comunicarii, prin predare 
personala sub semnatura sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si continut declarat 
sau prin email. 

Art. 64 Partile declara urmatoarele adrese de corespondenta cu privire la prezentul Contract: 

Pentru Furnizor: 
Adresa:              Cluj Napoca, str. Ana Aslan, nr. 40, et. 1 
Nr.tel.                +40 377.101.515 
Email:               business@yload.ro 

Pentru Colaborator:  
Adresa:              .................................... 
Nr.tel.                .................................... 
Email:               .................................... 

Art. 65 Notificarea se considera efectiva de la data primirii confirmarii de primire de catre expeditor 
chiar si daca aceasta poarta mentiunea refuzului destinatarului de a primi scrisoarea recomandata sau 
neridicarea acesteia, desi a fost avizat in acest sens, conform reglementarilor in vigoare. Notificarile 
verbale nu se iau in considerare de nici una dintre Parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia 
dintre modalitatile mai sus prevazute. 

Art. 66 Legea aplicabila prezentului Contract este legea romana. 

Art. 67 Dispozitiile prezentului Contract se completeaza cu prevederile Codului Civil precum si cu 
toate reglementarile legale in vigoare referitoare la prezentul Contract. 

Art. 68 Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul Contract. Orice modificari sau adaugiri aduse 
prezentului Contract vor necesita acordul scris al ambelor Parti. 

Art. 69 In cazul In care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine ilegala, este 
invalidata sau nu poate fi pusa in executare, in conformitate cu legea aplicabila, legalitatea, valabilitatea 
si posibilitatea de punere in executare a celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu vor fi afectate 
sau prejudiciate de aceasta. 

Art. 70 Prezentul Contract este elaborat si incheiat in limba romana, azi data de ............., in 2 exemplare, 
din care unul pentru Beneficiar si unul pentru Furnizor. 

  

                    Furnizor                                                                           Beneficiar 

        YLOAD GLOBAL S.A                                              .....................................................  

          Prin Alexandru Huzau                                                        Prin ........................... 

 

____________________________                                      ____________________________ 

       In calitate de Administrator                                                   In calitate de ……………. 

 


