
1 
 

CONTRACT PRESTĂRI SERVICII 
nr. ……………………. 

 
 
 
 

ART. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

1.1. COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A., numită în 
continuare PRESTATOR, persoană juridică română cu sediul în Agigea, Str. Ecluzei nr.1, Jud. 

Constanța tel. 0241702700,  fax 0241738505, 0241737711, 0241702712, înregistrată la O.R.C. 
Constanța cu nr. J13/2361/1998, Cod Unic de Înregistrare 11087755, atribut fiscal RO, capital 
social subscris și vărsat 10.158.000 lei reprezentată de Director General DANIEL 
GEORGESCU  
                                                                         și 
 
1.2. ……………………………… denumită în continuare BENEFICIAR (agent/armator), 

persoană juridică ROMÂNĂ, cu sediul în 
……………………………………………………………………………, telefon …………………….., 
înregistrată la O.R.C. sub nr. ……………………., Cod Unic de Înregistrare …………………., 
capital social …….. lei, reprezentată de …………………………………….. 

                                  
ART.2.  OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
2.1. PRESTATORUL presteaza catre BENEFICIAR (agent/armator) serviciile specifice de 
tranzitare canale navigabile (inclusiv ecluzare), servicii portuare sau alte activitati autorizate 
conform prevederilor legislative in vigoare. 
2.2. Asigurarea de către PRESTATOR a altor activităţi conexe transportului naval. 
 
ART.3.  DURATA CONTRACTULUI 

 
3.1. Prezentul contract se încheie incepand cu data de ……………. până la data de 01.07.2018. 
3.2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnarii si produce efecte de la momentul 
constituirii garantiei de plata conform Art.5.1. 
3.3. Prezentul contract se poate prelungi prin acordul partilor, numai in situatia in care 
BENEFICIARUL (agent/armator) nu inregistreaza creante sau alte obligatii neexecutate sau 
executate necorespunzator la PRESTATOR. 
 
ART.4. MODALITĂŢI DE PLATĂ SI PENALITĂȚI 
 

4.1. BENEFICIARUL (agent/armator) va achita contravaloarea prestaţiilor care fac obiectul 
acestui contract, conform Anexei nr.1 de tarife, care face parte integrantă din prezentul contract. 
La facturare se va lua în considerare cursul de schimb Leu/Euro comunicat de BNR, din data 
finalizarii prestaţiei.  

4.2. În baza facturii emise de PRESTATOR, BENEFICIARUL (agent/armator) decontează  
contravaloarea prestaţiei, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii. 

4.3. (1) BENEFICIARUL (agent/armator) se obligă pentru prestaţiile efectuate, să prezinte 
documentele justificative prevăzute de legislaţia în vigoare, in maxim 24 de ore de la momentul 
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finalizarii prestatiei, in vederea emiterii facturii. Orice depasire a termenului de 24 de ore va fi 
acceptata doar in cazuri temeinic justificate si numai cu acordul conducerii PRESTATORULUI.  

(2) BENEFICIARUL (agent/armator) se obligă să prezinte, pentru navele care tranzitează 
canalele navigabile, copii de pe atestatul de bord valabil, pentru navele fluviale sau certificatul 
de tonaj valabil şi certificatul de naţionalitate, pentru navele fluvio-maritime sau după caz 
documente provizorii pentru construcţii navale noi, toate aceste acte fiind emise de autorităţile 
navale competente.  

(3) Documentele specificate la alin. 2 vor fi remise către PRESTATOR o singură data:  
- de regulă înainte de intrarea navelor pentru prima dată pe canal,  
- la prima agenturare a navei,  
- la orice modificari în documentele prevăzute mai sus: armator, pavilion sau 

caracteristicile navelor dupa care se face facturarea (TC, LBD, CP), 
- la preschimbarea acestora.  

4.4. BENEFICIARUL (agent/armator) în termen de 3 zile de la primirea facturii, după verificarea 
acesteia, are dreptul la refuz total sau parţial pentru sumele considerate a fi facturate eronat, pe 
care îl va comunica în scris PRESTATORULUI. Nerespectarea acestui termen este considerată 
acceptare a sumei facturate. 
4.5. În situaţia în care BENEFICIARUL (agent/armator) nu plătește facturile în termen de 30 de 
zile de la data emiterii facturii, considerat termen scadent, PRESTATORUL va pretinde 
penalitati de 0,15 % din suma de plată, pentru fiecare zi de întârziere la plată, până la stingerea 
integrală a debitului principal.  
4.6. Cuantumul penalitatilor aplicate pentru întârzierea în decontarea debitelor restante, va 
putea depăşi suma asupra căreia sunt calculate, fapt ce nu exclude obligatia de a suporta 
integral prejudiciul notificat si dovedit al PRESTATORULUI. Penalitatile se vor calcula si dupa 
incetarea contractului (indiferent de motivele incetarii) pana la achitarea integrala a debitului. 
4.7. Suplimentar PRESTATORUL va pretinde daune interese minimale, în condițiile Legii nr. 
72/2013.  

4.8. O sumă se consideră a fi achitată, în ziua în care contul bancar al PRESTATORULUI a fost 
creditat cu acea sumă. 

4.9. PRESTATORUL îşi rezervă dreptul de a sista orice prestație fără notificare prealabilă, în 
situația în care creanțele BENEFICIARULUI (agent/armator) depășesc 90 de zile de neplată. În 
această situație, PRESTATORUL are dreptul la rezoluțiunea sau după caz rezilierea 
contractului, cu plata de daune interese. 
4.10. In situatia in care creanțele BENEFICIARULUI (agent/armator) depășesc 60 de zile de 
neplată, PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a percepe in avans pe baza de factura proforma 
contravaloarea prestatiilor pentru navele avizate, cu notificarea prealabilabila a  
BENEFICIARULUI (agent/armator), pana la plata tuturor debitelor restante.  

4.11. Decontarea facturilor se efectuează prin conturi bancare cu ordin de plată, astfel: din 
contul BENEFICIARULUI (agent/armator) ……………………… deschis la …………………..…, 
în unul  din conturile PRESTATORULUI, specificate în Anexa nr. 2 a prezentului contract. 

PRESTATORUL îşi rezervă dreptul de a comunica BENEFICIARULUI (agent/armator) şi alte 
conturi bancare deschise la alte bănci comerciale.  

4.12. Decontarea prestaţiilor se poate face şi prin compensare sau instrucţionare prin terţi 
plătitori,  conform prevederilor legale. 
4.13. Pentru operațiuni de plată în valută, toate comisioanele, spezele bancare şi orice alte 
cheltuieli necesare pentru operaţiunile de plată, vor fi suportate de catre BENEFICIAR 
(agent/armator). 
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ART.5. GARANȚII  
 
5.1. În termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului, în scopul 
garantării îndeplinirii întocmai a obligaţiei de plată a debitelor, penalităţilor, avariilor sau oricăror 
prejudicii suferite de către PRESTATOR, prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de 
către BENEFICIAR (agent/armator) a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, 
BENEFICIARUL (agent/armator) va face dovada constiturii unei garantii contractuale in valoare 
de 2.500 EURO sau contravaloarea in lei la cursul din data constituirii garantiei. 

5.2. BENEFICIARUL (agent/armator) va face dovada garanţiei contractuale, constituită in 
urmatoarele forme : 

a) sub forma unei Scrisori de Garanţie Bancară ( prezentata PRESTATORULUI în original, 
valabila pe intreaga perioada contractuala si cu clauza de obligare a bancii ca la simpla cerere a 
PRESTATORULUI, fara alte formalitati si renuntand expres la beneficiile diviziunii si discutiunii, 
sa achite in termen de 2 zile pretentiile PRESTATORULUI) ; 

b) Virament in unul din conturile bancare ale PRESTATORULUI:  

- pentru lei : RO32RZBR0000060016630273 deschis la Raiffeisen Bank; 

- pentru EURO : RO10RZBR0000060016630281 deschis la Raiffeisen Bank; 

c) orice forme reglementate de lege si considerate acceptabile de catre PRESTATOR. 

5.3. Nerespectarea termenului de prezentare a dovezii de constituire a garanţiei atrage după 
sine încetarea de drept a contractului.  

5.4. BENEFICIARUL (agent/armator) se obliga sa indeplineasca toate demersurile necesare in 
vederea asigurarii valabilitatii garantiei contractuale de la intrarea in vigoare a contractului si 
pana la 30 zile de la data expirarii duratei prezentului contract. 

5.5. PRESTATORUL este îndreptăţit să execute garanţia contractuală, fără nicio formalitate 
prealabilă si fara interventia instantei judecatoresti, în situatia în care s-au acumulat datorii în 
contul BENEFICIARULUI (agent/armator), sau la încetarea contractului în situația în care 
BENEFICIARUL (agent/armator) are debite față de PRESTATOR.  

5.6. Executarea garantiei contractuale nu va prejudicia dreptul PRESTATORULUI de a rezilia 
contractul si de a pretinde acoperirea integrala a prejudiciului produs prin fapta culpabila a 
BENEFICIARULUI (agent/armator). 

5.7. În situaţia executării garanţiei contractuale, BENEFICIARUL (agent/armator) are obligaţia 
reconstituirii acesteia la valoarea iniţială, în termen de 10 zile de la data executării, sub 
sancţiunea rezilierii de drept a contractului. 
5.8. Stingerea datoriilor se va face în ordinea vechimii debitului restant, cu decontarea prioritară 
a facturilor de penalităţi, pentru sumele scadente, indiferent de instrucţiunile de pe ordinul de 
plată. Cuantumul penalităţilor în decontarea debitelor restante va putea depăşi cuantumul sumei 
asupra căreia sunt calculate.  
5.9. Debitele vor putea face obiectul unor esalonari la plata, iar intelegerile se vor prefecta 
conform Legii nr.72/2013 și a altor prevederi legale în vigoare la data încheierii înțelegerii dintre 
parțile contractante. Pe perioada esalonarii, numai in conditiile respectarii termenelor de plata, 
se va suspenda aplicarea prevederilor art.4.9 si 4.10 din prezentul contract. 
5.10. Este interzisa cesionarea drepturilor si obligatiilor din prezentul contract, cu exceptia 
creantelor care se pot cesiona numai cu acordul scris al PRESTATORULUI. 
5.11. In funcție de valuta în care se evidențieaza debitul și penalitățile, BENEFICIARUL 
(agent/armator) împuterniceste PRESTATORUL, ca în numele său și pentru el să facă 
operațiuni de schimb valutar din suma constituită drept garanție, astfel încat să poata executa 
garantia constituita si sa incaseze debitul restant in valuta facturata.  
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Operatiunile de schimb se vor face la cursul oferit de banca la momentul executararii garantiei, 
curs ce este acceptat de BENEFICIAR (agent/armator). 
 
ART. 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
 

6.1. PRESTATORUL se obligă: 
a) să aprobe, să programeze, să dirijeze şi să urmărească derularea traficului de nave şi 

convoaie pe canalele navigabile şi în porturile Medgidia, Basarabi, Ovidiu şi Luminiţa; 
b) să asigure trecerea prin canalele navigabile şi ecluze a navelor şi convoaielor avizate 

de BENEFICIAR (agent/armator), conform graficelor de tranzitare; 
c) să aloce, la cererea BENEFICIARULUI (agent/armator), în funcţie de disponibilităţi, 

dane pentru operaţiuni portuare în porturile proprii sau în locuri special amenajate în 
acest scop; 

d) să dispecerizeze pe toată perioada tranzitării navele/convoaiele BENEFICIARULUI 
(agent/armator); 

e) să asigure la cerere, în funcție de disponibilități, utilități și alte activităţi conexe 
transportului naval; 

f) să întocmească factura (conform condiţiilor şi tarifelor prevăzute în Anexa nr.1 la 
contract) şi să o remită prin poştă sau delegat, cu confirmare de primire, până cel mai 
târziu termenul prevăzut de legislaţia în vigoare. 

g) Sa modifice/actualizeze tarifele prezentului contract notificate cu 30 zile inainte de 
aplicare, dar si in situatia aparitiei unor acte normative sau cu caracter normativ 
(regulamente etc) a caror aplicare poate afecta prevederile contractuale. 

h) Sa retina nava care i-a produs un prejudiciu constand in avarii la infrastructura 
portuara, alte bunuri apartinand administratiei sau cheltuieli de depoluare, pana la 
achitarea integrala a acestora. PRESTATORUL va solicita retinerea de la plecare a 
navei pana la acoperirea integrala a prejudiciului, in conformitate cu prevederile legale. 

 
6.2. BENEFICIARUL (agent/armator) se obligă: 
 

a) să prezinte PRESTATORULUI, în mod explicit, dovada calităţii sale, anterior sosirii 
navei agenturate, prin comunicarea la sediul PRESTATORULUI a înscrisului care 
consemnează mandatul primit de la armator sau navlositor. Mandatul astfel prezentat 
de Agent va trebui să conţină toate datele de identificare a celui care l-a dat, astfel 
încât PRESTATORUL să poată emite corect factura(ile) pentru servicii. Agentul va 
transmite documente care dovedesc reprezentarea armatorului de către acesta ;  

b) să avizeze, cu cel puţin 6 ore înainte, sosirea de nave/convoaie care urmează să 
tranziteze canalele navigabile;  

c) să avizeze, cu cel puţin 12 ore, înainte sosirea de nave/convoaie care transportă 
mărfuri periculoase şi urmează să tranziteze canalele navigabile;  

d) pentru tranzitarea canalului Poarta Albă – Midia Năvodari cu convoaie de două barje, 
BENEFICIARUL (agent/armator) este obligat să transmită şi avizările de manevră 
pentru ecluza Ovidiu şi ecluza Năvodari; 

e) să transmită întocmai informaţiile solicitate conform modelului de avizare. Modelul de 
avizare poate fi accesat la adresa www.acn.ro (Informaţii Publice\Regulament de 
navigaţie pe canalele navigabile).  

f) să instruiască comandantul navei/împingătorului, ca în momentul trecerii prin ecluză, 
să pună la dispoziţia controlorului de trafic documentele navei în original şi să predea 
copii ale acestora la solicitare. Să predea copie după documentele care atestă 

http://www.acn.ro/
http://www.acn.ro/index.php?id=20
http://www.acn.ro/index.php?id=20
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provenienţa şi destinaţia mărfii (Declaraţie vamală de tranzit, Scrisoare de trăsură sau 
Cargo manifest) și declarația privind starea tehnică a navei/convoiului;  

g) să reavizeze ori de câte ori intervin modificări în ceea ce priveşte componenţa 
convoaielor, destinaţia sau ora sosirii în rada canalului. Termenul limită de modificare a 
avizării va fi de cel puţin 2 ore. În situaţia tranzitării canalelor navigabile de către 
nave/convoaie care transportă mărfuri periculoase, reavizarea se va transmite cu cel 
puţin 6 ore înainte de sosirea navelor/convoaielor în radă;  

h) să instruiască comandantul navei/împingătorului cu privire la respectarea 
Regulamentului de navigaţie pe canalele navigabile şi în porturile adiacente; 

i) să respecte condițiile stabilite de PRESTATOR pentru transporturi speciale;  

j) să avizeze ecluzarea la cerere în afara orelor de program, la ecluza Năvodari si 
Ovidiu, cu cel puţin 10 ore înaintea orei de ecluzare solicitate, dar nu mai târziu de ora 
21.00. În situaţia în care avizarea se transmite cu mai puţin de 10 ore înaintea ore i de 
ecluzare solicitate, prestaţia poate avea loc numai cu aprobarea şefului de ecluza, în 
funcţie de disponibilitatea personalului.  

Programul de funcţionare al ecluzelor se regăsește pe site-ul companiei la adresa 
www.acn.ro.  

k) în situaţia în care, din motive obiective, se anulează sau se amână o ecluzare la cerere 
în afara orelor de program, la ecluza Navodari si Ovidiu, trebuie anulată sau modificată 
şi avizarea aferentă acelei solicitari de ecluzare la cerere în afara orelor de program, cu 
cel puţin 2 ore înainte de ora de ecluzare solicitată. Dacă solicitarea de ecluzare 
suplimentară nu a fost anulată sau amânată, ea va fi facturată, indiferent dacă prestaţia 
a fost efectuată sau nu. Se poate prelungi intervalul orar pentru ecluzare suplimentară 
atât timp cât personalul se află pe ecluză dar nu peste ora reglementată pentru ecluzări 
suplimentare; 

l) să țină legătura radio cu dispeceratul de navigație și să facă ascultare permanenta în 
canalele radio telefonice corespunzatoare frecventelor alocate după zona de 
navigație;   

m) să respecte interdicţiile referitoare la poluarea apei şi a mediului înconjurător, prin 
nedeversarea oricăror substanţe sau aruncarea de obiecte, mărfuri, reziduuri peste 
bord sau alte interdicţii impuse, ca urmare a acceptului dat PRESTATORULUI direct de 
către BENEFICIAR (agent/armator); 

n) să suporte toate prejudiciile cauzate instalaţiilor, echipamentelor sau bunurilor aflate în 
proprietatea PRESTATORULUI, rezultate în urma evenimentelor de navigaţie în care a 
fost implicată nava/convoiul, precum şi prejudiciile produse din cauza poluărilor 
accidentale sau intenţionate. În caz contrar, PRESTATORUL este îndreptăţit să 
restricţioneze serviciile prestate conform Art.6.1. lit.h. 

o) în cazul în care nava produce o avarie a infrastructurii de transport naval şi portuare 
sau a bunurilor aflate în proprietatea PRESTATORULUI, contravaloarea remedierii 
avariei sau a depoluării este atribuită BENEFICIARULUI (agent/armator) şi se achită 
de către acesta ; 

p) să respecte orice alte dispoziţii conform reglementărilor în vigoare privind tranzitul pe 
canalele navigabile primite din partea PRESTATORULUI;  

q) să respecte normele de PSI, să asigure dotările obligatorii privind mijloacele de primă 
intervenţie, precum şi personal instruit, conform Normelor legale în vigoare; 
Comandantul navei are obligaţia să anunţe Dispeceratul Central al CN. A.C.N. SA,  în 
timpul cel mai scurt posibil, apariţia oricărei forme de incendiu, obstacole sau poluări, 
sesizate la bordul navei sau pe canal; 

r) să achite contravaloarea serviciilor prestate de către PRESTATOR în termenele și 
condițiile stabilite în Articolul 4 al prezentului contract. 

http://www.acn.ro/
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s) să comunice PRESTATORULUI, in termen de 3 zile orice modificare a datelor sale de 
identificare (denumire, sediu, mijloace de comunicare, adresa de corespondenta, 
datele reprezentantilor legali si ale actionarilor, contul bancar etc). 

t) să accepte modificarile prezentului contract urmare aparitiei unor acte normative sau 
cu caracter normativ. 

u) să continue derularea contractului in situatia acceptarii modificarilor intervenite in 
cadrul contractului conform Art. 6.1. lit. g. In cazul neacceptarii modificarii/actualizarii 
tarifelor, contractuall se va considera incetat.  

v) Să prezinte PRESTATORULUI orice documente prevazute de lege prin orice tip de act 
normativ (Lege, Ordonanțe, Ordin de Ministru etc.) care  autorizează, permit, avizează 
desfasurarea acestui tip de activitate conform Art.2 din prezentul contract. 

 
Art. 7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

 
7.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod 
culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept și de a 
pretinde plata de daune-interese și plata de daune interese suplimentare minimale, în 
conformitate cu Legea nr. 72/2013. 
7.2. În situatia în care părțile contractante se vor afla in una din urmatoarele situatii: 
reorganizare, faliment sau una din alte proceduri prevazute in legea in vigoare care 
reglementeaza aceste proceduri, prezentul contract va putea înceta, dar părțile nu vor fi scutite 
de plata daunelor ca efect al neîndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul contract. 
7.3. BENEFICIARUL (agent/armator) are obligaţia să completeze Avizarea de tranzitare cu 
toate datele specificate în formularul tip, conform Regulilor de navigaţie pe Canalul Dunăre - 
Marea Neagră şi Poarta Albă – Midia Navodari, asumându-şi răspunderea cu privire la datele 
înscrise. BENEFICIARUL (agent/armator) răspunde şi pentru eventualele prejudicii cauzate 
PRESTATORULUI prin declararea de date eronate de către comandanţii de nave şi convoaie. 
PRESTATORUL răspunde în mod similar pentru toate daunele cauzate BENEFICIARULUI 
(agent/armator), ca urmare a datelor eronate prezentate comandanţilor de nave şi convoaie sau 
BENEFICIARULUI (agent/armator). 
7.4. În cazul în care BENEFICIARUL (agent/armator) nu îşi respectă obligaţia de plată în 
termenul de scadenţă a sumelor datorate, PRESTATORUL este îndreptăţit să reţină de la 
plecare navele/convoaiele aflate în zona administrată de PRESTATOR.  
În acest caz, BENEFICIARUL (agent/armator) este obligat să plătească PRESTATORULUI şi 
contravaloarea taxei achitate de acesta Căpităniei, pentru reţinere. 
 7.5  Încălcarea prevederilor art. 6.2 lit. m atrage răspunderea juridică în condiţiile legii, 
PRESTATORUL având dreptul de a-şi recupera daunele produse de la BENEFICIAR 
(agent/armator). 
 
ART.8.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI. 

 

8.1. Partile contractante convin ca prezentul contract inceteaza, in situatia in care nici una dintre 
parti nu solicita prelungirea, prin ajungere la termen. 

8.2. Partile contractante pot inceta contractul si inainte de ajungere la termen, prin acordul scris, 
fara daune interese si interventia instantei de judecata. 

8.3. PRESTATORUL are dreptul de a rezilia unilateral contractul fără intervenția instanței și de 
o solicita daune interese, în următoarele situații: 

a) când BENEFICIARUL (agent/armator) are sume neplătite mai vechi de 90 de zile de la 
împlinirea termenului scadent stabilit conform contractului. 
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b) când părţile nu ajung în termen de 30 de zile la o înţelegere privind modificarea 
Contractului sau a Anexelor la Contract ; 

c) când părţile nu-şi respectă oricare alte obligaţii contractuale; 
d) când BENEFICIARUL (agent/armator) nu face dovada constituirii garanţiei sau 

reintregirii valorii acesteia in situatia in care a fost executata. 
e) când BENEFICIARUL(agent/armator) nu prezintă, la termenele stabilite, documentele 

solicitate conform art. 6.2. lit.v. Rezilierea  de drept nu opereaza in situatia in care 
BENEFICIARUL (agent/armator) demonstreaza ca a depus diligentele pentru 
obtinerea/reinnoirea documentelor, situatie in care Prestatorul ii va acorda un termen 
suficient pentru a produce dovezile necesare. Ulterior acestui termen si in situatia in 
care nu se face dovada detinerii documentelor, contractul se considera de drept 
reziliat. 

f) când BENEFICIARUL (agent/armator) implicat intr-un eveniment de navigatie nu 
transmite in termen de 2 zile de la primirea Procesului Verbal de constatare 
modalitatea in care intelege sa suporte prejudiciul produs. 

8.4. Prezentul contract încetează fără prealabilă notificare în următoarele cazuri: 
 a) expirarea perioadei convenite; 
 b) imposibilitatea realizării obiectului prezentului contract; 
 c) cauze de forţă majoră care pun în imposibilitate continuarea executării contractului. 
 d) conform Art.4.9. 
8.5.. Părţile declară că acceptă necondiţionat şi irevocabil incidenţa dispoziţiilor legale privind 
procedura ordonanţei de plată.  
 
ART. 9. FORȚĂ MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT 
 

 9.1. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi 
inevitabil,constatat de o autoritate competentă. 

9.2. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către 
cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. Dovada existentei 
cazului fortuit se va face prin documente emanate de la autoritati competente si trebuie sa aibe 
legatura directa de cauzalitate cu activitatea /inactivitatea PRESTATORULUI. 

9.3. Forţa majoră  si cazul fortuit exonerează părţile contractante de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

9.4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore si 
cazului fortuit, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

9.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră/cazul fortuit are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia/acestuia şi să ia orice măsuri 
care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

9.6. Partea contractantă care invocă forţa majoră/cazului fortuit are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia/acestuia în maximum 15 zile de la încetare. 

9.7. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeila lte daune-interese. 
 
ART. 10. LITIGII 
 
10.1. PRESTATORUL și BENEFICIARUL (agent/armator)  vor depune toate eforturile pentru a 
rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi 
între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
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10.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, PRESTATORUL și BENEFICIARUL 
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 
să se soluţioneze fie prin mediere, fie de către instanţele judecătoreşti competente a solutiona 
litigiul de la sediul PRESTATORULUI. 
 

 ART.11. DISPOZIŢII FINALE 
 

11.1. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. Toate documentele se vor 
prezenta în limba română, traduse de un traducător autorizat. 
11.2 In interpretarea prezentului contract orice referire la « zi » sau « zile » va fi interpretata ca 
referindu-se la zile calendaristice, daca nu se face mentiunea ca sunt lucratoare. 
11.3. Calculul termenelor se realizeaza in conformitate cu prevederile Art.2.551-2.556/Noul Cod 
Civil.  
11.4. Aspectele nereglementate sau cele care pot aparea in derularea contractului, cat si 
interpretarea corecta a unor clauze contractuale, se solutioneaza conform principiului bunei 
credinte in aplicarea reglementarilor, Codului Civil si altor norme legale aplicabile. 
11.5. Prezentul contract va putea fi modificat pe parcursul derulării lui, cu acordul ambelor părţi.  
Pe parcursul derulării contractului, PRESTATORUL îşi rezervă dreptul de a revizui tarifele, 
condiţiile de aplicare a acestora, precum si anexele contractului.  
11.6. Modificările survenite în elementele de identificare (denumire, sediul principal, sediul de 
corespondenţă, numere de telefon, fax, cont bancar, etc.), vor fi aduse la cunoştinţă, in scris, 
celeilalte părţi. Orice modificare, prevăzută de Legea Registrului Comerţului, va fi adusă la 
cunoştinţă celeilalte părţi, în termen de 3 zile de la data înscrierii menţiunilor la Registrul 
Comertului. 
11.7. Prezentul contract este valabil cu condiţia obţinerii şi transmiterii de către BENEFICIAR 
(agent/armator), în termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a contractului, a tuturor 
documentelor care autorizeaza desfasurarea acestui tip de activitate prevazute de actele 
normative in vigoare la data incheierii contractului. 
11.8. BENEFICIARUL (agent/armator) are obligația de a anunța imediat PRESTATORUL dacă 
se află în una din urmatoarele situații : 
a) este deschisă procedura de insolventă, faliment sau orice alta procedura prevazuta de 
legislatia in vigoare care reglementeaza aceste proceduri; 
b) este declarat contribuabil inactiv conform legislatiei in vigoare. Eventualele prejudicii cauzate 
PRESTATORULUI ca urmare a situațiilor menționate anterior, vor fi suportate de către 
BENEFICIAR (agent/armator). 
11.9. Anexele fac parte integranta din prezentul contract si sunt:  
- Anexa nr.1 – Tarife 
- Anexa nr. 2 – Conturi bancare  
- Anexa nr. 3 – Conventia privind protectia mediului pentru contracte de tranzitare pe canalele 
navigabile C.D.M.N si C.P.A.M.N. 
11.10. BENEFICIARULUI (agent/armator) îi este interzis să cedeze drepturile şi obligaţiile sale 
prevăzute în prezentul contract. 
11.11. Orice notificare facuta in baza prezentului contract va fi considerata transmisa conform 
dispozitiilor contractuale astfel: 
Pentru PRESTATOR la adresa mentionata la Art.1.1., la Fax: 0241 702 712 sau Email : 
comercial@acn.ro. 
Pentru BENEFICIAR(agent/armator) la adresa mentionata la Art.1.2,  
11.12. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
11.13. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (doua) exemplare originale, un exemplar original 
pentru BENEFICIAR (agent/armator) și un exemplar original pentru PRESTATOR.   

mailto:comercial@acn.ro
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Responsabil de contract din partea PRESTATORULUI - Serviciul Comercial, Telefon: 0241 
702712, Fax: 0241 702712, Email : comercial[@]acn[.]ro 
 
 
 
PRESTATOR                                                                       BENEFICIAR (agent/armator)            
C.N. A.C.N. S.A.                                                            ……………………………….. 

 
DIRECTOR GENERAL      …………………………………………….  
Daniel GEORGESCU                                                                           ………………………………                                   

             
      
 

DIRECŢIA JURIDICĂ  
DIRECTOR EXECUTIV        
Diana NICULESCU 

 
 
 

DIRECŢIA  ECONOMICĂ    
DIRECTOR  EXECUTIV        
Gheorghe IATAN 

 
 
 

DIRECŢIA  EXPLOATARE 
DIRECTOR  EXECUTIV 
Lucian BUCUROIU 

 
 
 

DIRECŢIA  COMERCIALĂ 
DIRECTOR  EXECUTIV 
Hermina BECTEMIR 

 
 
 

VIZA C.F.P.P. 
Daniela Iuliana BOAGHE 

 
 
 

SEF SERVICIU COMERCIAL     
Simona STOLEA                     

 

mailto:comercial@acn.ro

