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ACT ADIŢIONAL NR. __/__.__.___
la ACORDUL DE CERTIFICARE (CONTRACTUL) – RO/______

I. Între
1. Ecoinspect S.R.L., cu sediul în Mun. Cluj- Napoca, str. Ciocârliei, nr. 6, et. 2, ap. 8- 9, jud. Cluj,
înmatriculat la Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/1149/14.06.2002, cod unic de înregistrare 14695862,
atribut fiscal RO, cont RO38 RZBR 0000 0600 0245 3324 deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată prin Dr.
ing. Otilia Micu – Director General, în calitate de executant, şi
2. ……………………………………………………………………………...................….....................,
cu
sediul
în…………………………………………………………………………………...................
înmatriculată la Reg. Com. sub nr. …………………………., cod unic de înregistrare
……………………………,cont…………………............................................................deschis
la
…………………...........................................................................................................reprezentat(ă)
prin
................................................................................posesor
al
buletinului/cărţii
de
identitate
seria……........... nr.............................………........, CNP…………………….………..........., în calitate de
beneficiar de la care se face transferul
3. ……………………………………………………………………………...................….....................,
cu
sediul
în…………………………………………………………………………………...................înmatriculată la Reg.
Com. sub nr. …………………………., cod unic de înregistrare …………………,cont …………………......
............................................................deschis la .......................................................................................
reprezentat(ă) prin........................................................................................posesor al buletinului/cărţii de
identitate seria……........... nr.............................………........, CNP…………………….………....................,
în calitate de beneficiar căruia i se transferă drepturile şi obligaţiile stipulate în Acordul de Certificare –
RO/____(numit în continuare „noul beneficiar”)
A intervenit prezentul Act adiţional la Acordul de Certificare (Contract) – RO/_____.
II. Obiect
Art.
1
.
Începând
cu
data
de
___.___.____,
____________noul____________________________________- noul beneficiar - va subroga pe
_____________initial___________________________________________în Acordul de Certificare
(Contract) –RO/________, preluând toate drepturile şi obligaţiile stipulate în acest acord şi devenind
“beneficiarul”. În consecinţă, toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în baza Acordului de certificare vor fi
considerate transferate către____________nou_____________________– noul beneficiar -, din data de
__.___.201_.
Art. 2. (1) __________initialul_____________________se obligă să achite toate debitele rezultate din
Acordul de certificare (Contract) RO/________, conform prevederilor acestuia.
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(2) În ceea ce priveşte eventualele obligaţii neexecutate ale beneficiarului initial rezultate din Acordul de
Certificare (Contract), obligaţii neîndeplinite şi/sau neajunse la scadenţă la data intrării în vigoare a
prezentului Act adiţional, părţile convin ca acestea să fie preluate de noul beneficiar, în calitate de
beneficiar, în baza prezentului Act adiţional la Acordul de Certificare.
Art. 3. (1) Acordul de Certificare (Contract) – RO/____ se modifică conform clauzelor stipulate în prezentul
Act adiţional.
(2) Restul clauzelor contractuale stipulate în Acordul de Certificare– clauze la care nu se face referire în
prezentul Act adiţional – rămân nemodificate.
(3) Se va întocmi un nou Acord de Certificare (Contract) cu același cod, între executant și noul beneficiar,
purtând mențiunea TRANSFER, pentru a-i servi acestuia la instituțiile abilitate.
Art. 4. Fiecare parte garantează celeilalte părţi că respectiva parte are capacitatea de a intra în prezentul
Act Adiţional, conform legislaţiei aplicabile şi documentelor statutare, iar persoana(le) care semnează
prezentul Act Adiţional în numele şi pe seama părţii respective are (au) capacitatea şi autoritate deplină în
acest sens astfel încât prezentul Act Adiţional este valabil şi poate fi pus in executare împotriva respectivei
părţi.
Prezentul Act adiţional reprezintă acordul de voinţă al părţilor contractante şi a fost încheiat azi,
__.___.201_, în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Executant,
(semnătura şi ştampila)
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Beneficiar,
(semnătura şi ştampila)
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noul Beneficiar,
(semnătura şi ştampila)
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