CONTRACT PENTRU ACCES IN ZONA PORTUARA SI FURNIZARE SERVICII
NR. _________/____________
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art.1 Compania Națională ‘’Administrația Porturilor Dunării Maritime’’ S.A. Galați,
înființată în baza HGR nr. 518/1998, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului Galați sub nr. J17/905/1998, RO11776466, cu sediul în Galați str. Portului nr.
34, telefon 0236/460660-63 0336/101292/101291, fax 0236/460140, reprezentată prin domnul
CIUBREI Luigi Marius - director general, în calitate de PRESTATOR si
S.C.........................................................,
cu
sediul
in..................strada................................,
înregistrată la _______________, sub nr. .................., CUI ..................., tel./fax: ……………..,
reprezentată prin ...................... – in calitate de *____________ al navelor pentru care se incheie
prezentul contract, în calitate de BENEFICIAR.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. Prin prezentul contract PRESTATORUL asigură BENEFICIARULUI :
1) accesul navelor la zona portuară administrată de C.N. A.P.D.M S.A. Galați, în scopul
desfășurării activităților de transport naval în porturi după cum sunt definite de OG 22/1999
cu modificările și completările ulterioare și
2) furnizarea serviciilor următoare:
a) Servicii de mediu
b) Refurnizare de apă potabilă
c) Refurnizare de energie electrică
Accesul la infrastructura portuară și furnizarea serviciilor se realizează în condițiile prevăzute de
Regulamentul portului respectiv.
III. DURATA CONTRACTULUI
Art.3. Prezentul contract este valabil de la data constituirii garanției până la data de
..........................., cu posibilitatea prelungirii valabilității prin act adițional.
IV GARANȚIA CONTRACTUALĂ
Art.4 – Garanția contractuală se constituie în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea
contractului, în contul __________________________. După încetarea contractului, garanția rămasă
neutilizată se eliberează la cererea scrisă a BENEFICIARULUI.
Art.5 - Valoarea garanției contractuale la începerea contractului este de ________. Valoarea va fi
recalculată anual dupa formula: 2 x Media lunară a sumelor facturate în anul contractual precedent.
Art.6 – PRESTATORUL are dreptul să utilizeze garanția pentru acoperirea oricăror sume rezultate
din nerespectarea de către BENEFICIAR, a prevederilor acestui contract, inclusiv a celor apărute
după încetarea contractului. În oricare din aceste cazuri BENEFICIARUL are obligația de a reîntregi
garanția in termen de 5 zile lucratoare de la transmiterea notificării de catre PRESTATOR.

* se menționează calitatea agentului economic în relația cu navele pentru care se încheie contractul
(armator/operator/agent)
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V. PREŢUL
Art.7. – Pentru accesul navelor la infrastructura portuară și pentru prestațiile furnizate navelor,
BENEFICIARUL plateste o suma stabilită conform Tarifelor portuare și a Instrucțiunilor de aplicare
a acestora aplicate de PRESTATOR.
Art.8 – Tarifele portuare și instrucțiunile de aplicare a acestora se stabilesc și pot fi modificate
unilateral de PRESTATOR, în conformitate cu prevederile OG 22/1999 cu modificările și
completările ulterioare.

VI. PLATA
Art.9. - Plata sumelor stabilite conform Cap.V se face de către BENEFICIAR, pe baza facturii
transmise de PRESTATOR, în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea acesteia. Plata este
considerată efectuată la data încasării sumei în contul PRESTATORULUI.
Art.10 Factura va fi emisă de PRESTATOR în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data
terminării prestației/serviciului, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a început prestarea
serviciului respectiv. Exceptie fac urmatoarele cazuri:
- pentru prestaţiile care se facturează în funcţie de numărul de zile şi care se continuă în lunile
calendaristice care urmează datei de începere a prestaţiei, factura se va emite lunar;
- pentru prestaţiile care se facturează în funcţie de cantitatea de marfă operată, factura se va emite o
singură data la finalizarea prestaţiei.
Art.11 – Factura va fi însoțită de documentele care au stat la baza calculului valorii facturii.
Art.12 - Orice refuz de la plata facturii se va comunica în cadrul termenului de plată. În caz contrar,
se va considera factura acceptată în totalitate de către BENEFICIAR.
Art.13.- În caz de nerespectare a termenului de plată, beneficiarul este considerat de drept în
întârziere. Neachitarea facturilor în termenul stabilit la art.9 dă dreptul PRESTATORULUI de a
încasa penalități de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere, fără nici o altă notificare.

VII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Art.14. Documentele contractului sunt:
a) Documentele în baza cărora a fost încheiat contractul (cerere, documente doveditoare a
personalității juridice, extras de la ORC sau un organism similar din care să rezulte
informații privind asociații/acționarii, sediul social și secundare, reprezentanții legali,
capitalul social, ultimul bilanț și balanța aferentă, documente doveditoare a calității agentului
economic în relația cu navele, lista navelor pentru care se aplică contractul și certificatele de
înmatriculare a acestora în termen de valabilitate, adresa și persoana de contact pentru
corespondență) și documentele modificatoare și cele în completare, ulterioare.
b) Tarifele practicate de administrație, adoptate conform OG 22/1999 cu modificările și
completările ulterioare.
c) Instrucțiunile de aplicare a tarifelor adoptate conform OG 22/1999 cu modificările și
completările ulterioare.
d) Noile tarife și instrucțiuni de aplicare a acestora ce vor intra în vigoare pe parcursul derulării
contractului se vor constitui deasemeni ca anexe la acest contract numerotându-se în ordine
cronologica.
e) Actele adiționale.
f) Regulamentul portuar.
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VIII. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.15. Obligațiile PRESTATORULUI :
1. să asigure accesul navelor BENEFICIARULUI în zona portuară și la infrastructura de
acostare;
2. să furnizeze serviciile de la art.1;
3. sa transmită factura către BENEFICIAR în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere;
4. să facă publice (pe website-ul său) ) și să respecte prevederile Regulamentelor portuare;
5. să faca publice (pe website-ul său) condițiile de acostare în porturile pe care le administrează,
altele decât cele menționate în Regulamentul portului respectiv;
6. să anunțe beneficiarul cel putin cu 5 (cinci) zile calendaristice anterior în cazul în care
furnizarea serviciilor nu este posibilă și cu cel putin 15 zile anterior în cazul în care
infrastructura de acostare nu este disponibilă. Exceptie fac situatiile care apar accidental;
7. să ia măsurile necesare pentru asigurarea disponibilității serviciilor;
8. să comunice BENEFICIARULUI noile tarife și instrucțiunile de aplicare a acestora, in
termen de 10 (zece) zile lucrătoare anterior intrării lor în vigoare;
9. Să comunice imediat BENEFICIARULUI orice modificare a calității sale prevăzute la Art.1;
Art.16 – Drepturile PRESTATORULUI
1. să asigure accesul navelor și să furnizeze serviciile de la art.2 exclusiv în baza acestui
contract;
2. să facă demersurile necesare, în numele și pe cheltuiala BENEFICIARUL, în cazul în care
acesta nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la Art.17, alin.5 și alin.6;
3. să refuze accesul navelor BENEFICIARULUI în zona portuară și furnizarea serviciilor
portuare în cazul în care acesta înregistrează datorii restanțe;
4. să ia măsurile operative în cazul depășirii de catre BENEFICIAR a puterii maxime mergând
până la deconectarea acestuia de la sursa de alimentare cu energie electrică dacă, în urma
avertizării, acesta continuă să nu se încadreze în hotărârile furnizorului principal;
Art.17. Obligațiile BENEFICIARULUI :
1. să transmită imediat PRESTATORULUI orice modificare a documentelor în baza cărora a
fost încheiat acest contract și să asigure valabilitatea acestora;
2. să plătească sumele datorate conform facturilor emise, în conformitate cu Cap.V-PLATA;
3. să mențina nivelul garanției pe toată durata contractului conform notificărilor transmise de
PRESTATOR;
4. să respecte Regulamentul portuar;
5. să elibereze, pe cheltuiala sa, infrastructura portuară, conform notificării PRESTATORULUI,
în cazul în care sunt necesare intervenții asupra acesteia;
6. să părăsească zona portuară în cazul în care nu deține un contract de prestări servicii în
vigoare pentru navele sale. Parăsirea zonei portuare se va face în termen de 3 zile lucrătoare
de la data notificării de catre PRESTATOR, toate costurile fiind în sarcina
BENEFICIARULUI;
Art.18 – Drepturile BENEFICIARULUI
- să beneficieze de acces liber și nediscriminatoriu în zona portuară și de serviciile prevăzute la
Art.2;
- să fie anunțat cu cel putin 5 (cinci) zile calendaristice anterior în cazul în care furnizarea
serviciilor nu este posibilă și cu cel putin 15 zile anterior în cazul în care infrastructura de
acostare nu este disponibilă. Excepție fac situațiile care apar accidental;
- să i se comunice noile tarife și instrucțiunile de aplicare a acestora, în termen de 10 (zece) zile
lucrătoare anterior intrării lor în vigoare;
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-

să fie informat, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare anterior intrării lor în vigoare, despre
modificarea Regulamentelor portuare;
să i se comunice imediat orice modificare a calității BENEFICIARULUI prevăzută la Art.1;

IX. LITIGII
Art.19. Părțile contractante sunt de acord ca toate litigiile generate de încheierea, executarea,
încetarea sau interpretarea prezentului contract să fie conciliate pe cale amiabilă iar dacă aceasta nu
se poate realiza, litigiul să fie soluționat de instanțele judecătorești competente.
X. FORŢA MAJORĂ
Art.20. (1) Prin caz de forță majoră se înțeleg acele împrejurări exterioare, imprevizibile și de
neînlăturat care împiedică în mod obiectiv executarea obligațiilor contractuale asumate de partea
care o invocă .
(2) Constituie eveniment de forță majoră, inclusiv dar fără a se limita la, cutremure, inundații,
incendii, alunecări de teren și conflictele armate .
(3) Partea contractantă care invocă situația de forță majoră este obligată :
- să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile prin fax/e-mail, existența, datei de începere și data
încetării cazului de forță majoră;
- să înainteze celeilalte părți în termen de 10 zile de la apariția cazului de forță majoră, actele
doveditoare ale acestuia eliberate de Camera de Comerț și Industrie sau altă autoritate competentă.
(4) În caz de nerespectare a acestor prevederi, partea aflată în caz de forță majoră nu va fi
exonerată de răspunderea contractuală.
XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.21. Contractul încetează în una din următoarele situații :
a) de drept:
- la expirarea termenului pentru care a fost încheiat;
- în cazul pierderii calitatii oricăreia dintre părți, după cum este menționată la Art.1
- în cazul în care părțile nu ajung la un acord pe parcursul negocierii modificării contractului
b) prin acordul de voință al părților;
c) prin reziliere unilaterală de catre oricare dintre parti, pentru orice încălcare a obligațiilor din
acest contract și a documentelor sale, cu condiția unui preaviz de 15 zile, inclusiv în cazurile aflate
în litigiu; rezilierea contractului va opera în cazul neexecutării obligației, în termen de 15 zile de la
punerea în întârziere a debitorului obligației; remedierea obligației încalcate în termen de 15 zile va
lipsi de orice efect notificarea de reziliere a prezentului contract.
d) prin denunțare unilaterală de oricare din parți, în condițiile prevăzute de Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
XII. CLAUZE SPECIALE
Art.22. (1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate în conformitate cu prevederile OG
22/1999 cu modificările și completările ulterioare.
(2) În vederea modificării/adaptării prezentului contract, părțile au libertatea inițierii,
desfășurării și ruperii negocierilor și nu pot fi ținute răspunzătoare pentru eșecul acestora.
(3) Partea care se angajează într-o negociere este ținută sa respecte exigențele bunei credințe.
Părțile nu pot conveni sau exclude asupra acestei obligații. Este contrară exigențelor bunei credințe
conduita părții care inițiază sau continuă negocierile fără intenția de a încheia actul juridic
modificator.
(4) Partea care inițiază, continuă sau rupe negocierile contrar bunei credințe răspunde pentru
prejudiciul cauzat celeilalte părți. Pentru stabilirea acestui prejudiciu se va ține seama de cheltuielile
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angajate în vederea negocierilor, de renunțare de către cealaltă parte la alte oferte și de orice
împrejurare.
Art.23. În cazul îndeplinirii cu întârziere sau a neîndeplinirii obligațiilor asumate de beneficiar prin
prezentul contract, în afara penalităților prevăzute la art.13, prestatorul poate pretinde daune interese,
sub forma daunelor moratorii sau a celor compensatorii.
Art.24. CN APDM SA Galați își rezervă dreptul de a răspunde numai solicitărilor transmise în scris
de către beneficiar prin: fax, e-mail, poștă, curier.
Art.25. Prezentul contract se completează cu prevederile Codului Civil .
Art.26. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte
contractantă.

PRESTATOR,

BENEFICIAR,

C.N. APDM S.A. GALAŢI
DIRECTOR GENERAL,
CIUBREI Luigi Marius

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
COSTACHE Carmen

CONSILIER JURIDIC COORD.,
MARCU Dan Constantin
BIROU SERVICII PORTUARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI,
VLAD Luminița
VIZĂ C.F.P.P.
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