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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII  
-CADRU- 

 
Nr……………./……………………….. 

 
 

I.PĂRłILE CONTRACTANTE 
 

              Compania NaŃională AdministraŃia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, 
soseaua Portului nr. 1, Cod unic de înregistrare  RO 1284717, înregistrată la Registrul ComerŃului Giurgiu sub 
nr. J52/252/1998, telefon 0246/213003, fax 021/3110521,e-mail: secretariat@apdf.ro,  reprezentată prin :  
 Director General,   -Alin GuŃu 
 Director Economic  -Maria Toader            
în calitate de  Prestator 
           şi    
 
              S.C.  ............................... , cu sediul în..................., str. ................, Jud. ................., Cod unic de 
înregistrare RO............................, înregistrată la Registrul ComerŃului sub nr.J..../..../......., telefon.............., fax.        
, e-mail:.......................... reprezentată prin: 
 Administrator/Director                               -  
 în calitate de Beneficiar,                       
au convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii, cu respectarea următoarelor clauze : 
 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

Art.1. Prin prezentul contract prestatorul asigură utilizarea infrastructurii portuare de către navele 
beneficiarului, direct sau prin agent,  care desfăşoare activităŃi în porturile administrate de CN APDF SA 
Giurgiu, precum si furnizarea de servicii în schimbul plăŃii tarifelor portuare si a tarifelor pentru serviciile 
aferente. 
    Delimitarea zonelor portuare este conform reglementărilor legale în vigoare. 
 
 

III. DURATA CONTRACTULUI 
 

Art.2.Prezentul contract se încheie  cu începere de la data de  .................. până la .................  La expirarea 
duratei contractului, în condiŃiile respectării clauzelor contractuale, acesta se poate prelungi  prin acordul 
părŃilor, încheindu-se în acest sens un act adiŃional la prezentul contract. 
 
 

IV. PREłUL 
 

Art.3. a) Contravaloarea prestaŃiilor şi serviciilor asigurate se va stabili pe baza tarifelor practicate de prestator 
şi a instructiunilor de aplicare a acestora aprobate prin Decizia nr.............................. a Consiliului de 
AdministraŃie al CN APDF SA Giurgiu si avizate de Consiliul de Supraveghere in domeniul naval,  calculate în 
lei, la cursul de referintă oficial al BNR, din ziua emiterii facturii. 
Tarifele portuare şi tarifele pentru prestări servicii precum şi InstrucŃiunile de aplicare a acestora anexate, sunt 
parte integrantă a prezentului contract. 



2 

 

b) Pentru navele de transport marfa se acorda facilitati conform instructiunilor de aplicare a tarifelor , numai 
dupa un an calendaristic de la incheierea prezentului contract. 
Art.4.  Tarifele portuare, tarifele pentru servicile prestate  si instructiunile de  aplicare ale acestora se stabilesc 
si se modifica de catre prestator, in conformitate cu prevederile OG 22 privind administrarea porturilor si a 
cailor navigabile interioare, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Noile tarife si instructiuni de aplicare ale acestora ce vor intra in vigoare pe parcursul derularii 
contractului  se vor constitui deasemeni ca anexe la acest contract numerotandu-se in ordine cronologica. 
 

V. PLATA 
 

Art. 5.Plata serviciilor şi prestaŃiilor efectuate se face pe baza facturii prezentate  beneficiarului de către 
prestator, cu ordin de plată,  prin conturile  : 
cont prestator :  

- nr. RO07RNCB0145037298480001- deschis la  BCR Giurgiu; 
cont beneficiar :  
      -      nr. RO                                          -  deschis la . 
Factura se poate transmite beneficiarului atat prin  
Art. 6.Pentru navele beneficiarului care utilizeaza infrastructura portuara,  factura se va emite în termen de 
maxim 5 zile  de la data efectuării prestaŃiei.  
 Art. 7.Termenul scadent de plată este de 15 de zile calendaristice de la data emiterii facturii.  
Orice refuz de la plata facturii se va comunica în cadrul acestui termen. În caz contrar se va considera factura 
acceptată în totalitate. 
Exceptie fac urmatoarele cazuri: 
- pentru prestatiile care se factureaza în functie de numarul de zile si care se continua în lunile  calendaristice 
care urmeaza datei de începere a prestatiei, factura se va emite lunar; 
- pentru prestatiile care se factureaza în functie de cantitatea de marfa operata, factura se va emite o singura 
data la finalizarea prestatiei. 
Art. 8. (1) –In vederea garantării executarii întocmai de catre beneficiar a obligaŃiilor asumate în baza 
prezentului contract ,beneficiarul va depune în contul prestatorului  la data încheierii prezentului contract o 
garanŃie de bună execuŃie a prezentului contract în cuantum de ........ euro,  calculată în lei la cursul de 
referinta al BNR din ziua constituirii. 
         (2) – Prestatorul poate executa  garanŃia de bună execuŃie a prezentului contractului după termenul 
scadent menŃionat în factură, fără nici o formalitate prealabilă,  în cazul în care beneficiarul  nu îşi îndeplineşte 
obligaŃiile asumate către prestator, în baza prezentului contract sau orice altă obligaŃie financiară restantă a 
agentului. 
         (3) – Beneficiarul se obligă ca, pe riscul şi pe cheltuiala sa, să îndeplineasca  toate demersurile 
necesare în vederea asigurarii valabilităŃii garanŃiilor, de la intrarea în vigoare  a prezentului contract şi păna la 
data expirării prezentului contract. În cazul expirării / executării  garanŃiei  de bună execuŃie a contractului, 
beneficiarul are obligaŃia reconstituirii acesteia la valoarea iniŃială în termen de 10(zile) de la data primirii 
notificării de la prestator. 
Art. 9. La terminarea perioadei de derulare a contractului sau în cazul rezilierii contractului, beneficiarul se 
obligă să achite debitul restant în termenul scadent înscris pe ultima factură emisa. 
Art.10. In caz de nerespectare a termenului de plată, beneficiarul este considerat de drept în întârziere. Dupa 
utilizarea garantiei stabilita la art.8, in cazul nereintregirii garantiei si neplata debitului restant,  prestatorul va 
aplica o penalitate de 0,15 % pentru fiecare zi întârziere, fără nici o altă notificare. 
Totodată, prestatorul este îndreptăŃit să sisteze orice prestaŃie pentru beneficiar până la îndeplinirea 
obligatiilor de plată asumate de acesta privind decontarea facturilor aferente prestaŃiilor şi serviciilor efectuate.  
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 VI. DREPTURILE SI OBLIGAłIILE PĂRłILOR CONTRACTANTE 

 
Art.11. Prestatorul se obligă la următoarele : 

a) Să asigure folosinŃa infrastructurii portuare şi prestarea serviciilor solicitate în porturile aflate in 
administrarea companiei; 

b) Să interzica utilizarea infrastructurii portuare in cazul neplaŃii facturilor si a neintregirii garantiei de 
buna executie a contractului. 

c) Sa emita factura pentru prestatiile efectuate; 
d) In conditiile in care beneficiarul nu comunica datele cu privire la activitatea navelor in porturile aflate in 

administrarea companiei si nu completeaza documentele de intrare/ iesire a navelor, sa emita factura 
pe baza informatiilor proprii. 

e) Sa anunte beneficiarul in cazul in care nu este posibila furnizarea serviciilor, exceptie fac situatiile 
care apar accidental. 

f) Sa ia masurile de intrerupere a prestarii serviciilor catre beneficiar, in cazul in care acesta nu-si achita 
datoriile fata de prestator. 

g) Sa comunice beneficiarului noile tarife si instructiuni de aplicare a acestora, in termen de 10(zece) zile 
lucratoare anterior intrarii lor in vigoare.  

 
 
Art.12. Beneficiarul are obligatia : 

a) Sa completeze acceptele de intrare/iesire a navelor din port precum si documentele privind 
operatiunile pe care le desfasoara navele in porturile administrate de companie; 

b) Să asigure onorarea la plată a contravalorii prestaŃiilor efectuate navelor, în condiŃiile cap.V  din 
prezentul contract; 

c) Să asigure şi să respecte normele PSI si protecŃia mediului. 
d) Să obŃină acordul de mediu în vederea stabilirii obligaŃiilor de mediu precum şi respectării prevederilor 

legale privind protecŃia mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi a legislaŃiei de mediu 
specifice activităŃii desfăşurate în incinta bunului închiriat, astfel încât să nu fie pus în pericol mediul şi 
sănătatea populaŃiei. 

e) Conform principiului “ poluatorul plăteşte”, în cazul nerespectării condiŃiilor din actele de reglementare 
obŃinute precum şi a legislaŃiei în domeniul protecŃiei mediului, beneficiarul va fi direct responsabil 
pentru plata eventualelor amenzi contraventionale venite din partea organelor abilitate.  

f) Să solicite la CN A.P.D.F. SA Giurgiu relaŃiile şi datele privind condiŃiile şi cerinŃele pe care trebuie să 
le îndeplinească navele în porturile aflate în zona de activitate a acesteia; 

g) Să comunice prestatorului, în termenul scadent prevazut in factura, eventualele erori de calcul a 
deconturilor sau aplicarea eronată a tarifelor, precum şi orice schimbări de date ce au survenit 
referitor la activitatea navelor pe care le reprezintă, a caracteristicilor acestora sau ale mărfurilor; 

h) Să comunice imediat orice modificare survenită în actele de identificare a societăŃii; 
i) Să respecte regulile prevăzute prin instrucŃiunile de aplicare a tarifelor emise de CN A.P.D.F. SA 

Giurgiu ca pe parcursul desfasurarii activitatii sale sa nu produca daune prestatorului; 
  

 
VII. CONDIłII DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI  

 
Art.13 Prezentul contract poate înceta în următoarele condiŃii: 

a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat; 
b) prin acordul părtilor; 
c) rezilierea unilaterală, de plin drept, fără îndeplinirea vreunei alte formalităŃi, în cazul în care 

beneficiarul  nu îşi îndeplineşte obligaŃiile de plată timp de 30  zile consecutive de la termenul 
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scadent notificat în factură, inclisiv in cazurile aflate in litigiu. Rezilierea contractului va opera si in 
cazul  remedierii obligatiei incalcate; 

d) prin denuntarea unilaterala,  in cazuri bine justificate – pierderea autorizatiei pentru desfasurarea 
activitatilor portuare; 

e) de drept in cazul in care beneficiarul nu depune garantia de buna executie a prezentului contract; 
f) prin denuntarea unilaterala de oricare dintre parti, in conditiile prevazute de Legea nr.85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa; 
 

VIII. LITIGII 
 

Art.14. PărŃile 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 pot realiza, litigiul 
să fie soluŃionat de instanŃele judecătoreşti din Giurgiu. 
 

IX. FORłA MAJORĂ 
 

Art.15. Prin caz de forŃă majoră se înŃeleg acele împrejurări exterioare, imprevizibile şi de neînlăturat  care 
împiedică în mod obiectiv executarea obligaŃiilor contractuale asumate de partea care o invocă. 
Constituie eveniment de forŃă majoră cutremurele, inundaŃiile, incendiile, alunecările de teren şi conflictele 
armate  
Partea contractantă care invocă situaŃia de forŃă majoră este obligată : 
- să notifice celeilalte părŃi în termen de 5 zile, fax sau scrisoare recomandată, existenŃa, data de începere şi  
data încetării cazului de forŃă majoră; 
- să înainteze celeilalte părŃi în termen de 10 zile de la apariŃia cazului de forŃă majoră, actele doveditoare ale 
acestuia eliberate de Camera de ComerŃ şi Industrie. 
În caz de nerespectare a acestor prevederi, partea aflată în caz de forŃă majoră nu va fi exonerată de 
răspunderea contractuala. 

 
X. CLAUZE  SPECIALE 

 
Art.16. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a prevederilor contractuale, partea în culpă 
datorează celeilalte părŃi despăgubiri, în conditiile prevăzute de lege.  
Art.17. Prevederile prezentului contract pot fi modificate ca urmare a emiterii unor acte normative (lege, 
ordonanŃă a guvernului, hotărâre a guvernului, ordin al ministrului  transporturilor).  
Art.18. Beneficiarul are obligaŃia de a obŃine autorizaŃiile necesare pentru desfăşurarea activităŃilor specifice, 
conform prevederilor legale în vigoare. 
CN A.P.D.F. SA Giurgiu îşi rezervă dreptul de a nu pune la dispoziŃia beneficiarului infrastructura portuară şi 
de a nu presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, în cazul în care beneficiarul nu prezintă 
autorizaŃiile menŃionate la aliniatul precedent. 
Art.19. Prezentul contract se completează cu prevederile Codului Civil. 
Art.20. În cazul în care beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaŃiile contractuale, acesta se obligă să elibereze în 
termen de maxim 3 zile de la data notificării transmise de CN A.P.D.F. SA Giurgiu infrastructura portuară de 
navele acostate, inclusiv in situatia in care acesta va intra sub incidenta Legea nr.85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolventei si de insolventa. 
În caz contrar CN A.P.D.F. SA Giurgiu are dreptul de a întreprinde acŃiunile necesare pentru eliberarea 
infrastructurii portuare ocupată de beneficiar. Aceste acŃiuni se vor executa în contul beneficiarului, acesta 
angajându-se să plătească contravaloarea serviciilor corespunzătoare. 
Art.21. CN APDF SA Giurgiu isi rezerva dreptul de a raspunde numai solicitarilor transmise in scris de catre 
beneficiar prin fax, e-mail, posta, curier.  
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Art.22.Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 
contractantă. 
  
  
 
 

CN APDF SA GIURGU      S.C.   ........................................  
 
 


