MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ADMINISTRAȚIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA – R.A. TIMIȘ
Str. General Magheru nr. 23, Timișoara, 300321. Jud. Timiș
J35/ 2553/ 2018; CIF RO 39669478
TEL: 0356800100; FAX: 0356800300

MODEL
CONTRACT PRESTĂRI SERVICII
STAȚIONARE NAVE/ AMBARCAȚIUNI
NR._______________________

ART. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. REGIA AUTONOMĂ ”ADMINISTRAȚIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA” TIMIȘ,
cu firma ”A.C.N.B. – R.A. TIMIȘ”, numită în continuare PRESTATOR, persoană juridică română
cu sediul în Timișoara, Str. General Magheru nr.23, Jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş cu nr. J35/ 2553/ 2018, Cod Unic de Înregistrare 39669478,
atribut fiscal RO, cu punct de lucru situat în Timișoara, str. Mihai Viteazu nr. 32, tel. 0356800100,
fax. 0356800300, reprezentată de Director General GHEORGHE TATAR
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 …………………., reprezentată de ……………………………………., în calitate
de…………………................................................
ART.2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului constă în asigurarea de către PRESTATOR a staționării navelor/
ambarcațiunilor BENEFICIARULUI, în conformitate cu adresa nr........................................,
transmisă de acesta, respectiv navele:........................................................ și zona de
acostare..........................................................
2.2. Staționarea altor nave aparținând BENEFICIARULUI, față de solicitarea inițială, poate fi
permisă numai în baza unei cereri scrise a acestuia, adresată PRESTATORULUI cu cel puțin
………ore înainte, în care să fie precizate numărul și tipul navelor.
ART.3. TERMENUL CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se încheie începând cu data de ……………. până la data de ………………….
3.2. Prezentul contract se poate prelungi prin acordul părților, numai în situația în care
BENEFICIARUL nu înregistrează creanțe sau alte obligații neexecutate sau executate
necorespunzător la PRESTATOR.

3.3. Încetarea contractului, înaintea expirării termenului de valabilitate, este posibilă prin acordul
ambelor părți cu o notificare prealabilă de 10 zile. Încetarea nu exonerează părțile de îndeplinirea
obligațiilor contractuale pentru perioada în care acesta și-a produs efectele.
ART.4. PREȚUL CONTRACTULUI
4.1. Costul staționării navelor se stabilește în conformitate cu tarifele PRESTATORULUI, în
vigoare la data efectuării prestațiilor, respectiv:
1. Nave tip hotel/ restaurant/ cafe-bar, nave/ ambarcațiuni tehnice, nave/ ambarcațiuni de
agrement, nave/ ambarcațiuni pasageri, etc:
 Zona ”0” : Pod Maria – Pasarela Îndrăgostiților;
 Zona ”1” : Pasarela Îndrăgostiților – Pod Decebal/ Pod Maria – Pod Eroilor;
 Zona ”2” : Pod Eroilor – Pasarelă Gelu/ Pod Decebal – UHE;
 Zona ”3” : Pasarelă Gelu – Pod Modoș;
4.2. PRESTATORUL își rezervă dreptul de a modifica tarifele, pe parcursul derulării contractului.
În acest caz noile tarife vor fi communicate BENEFICIARULUI cu minim 15 zile înainte de
aplicare.
ART.5. MODALITATEA DE PLATĂ
5.1. Plata valorii prestațiilor ce fac obiectul prezentului contract se va face în conformitate cu tarifele
PRESTATORULUI, la prezentarea facturii la sediul BENEFICIARULUI.
5.2. Facturarea valorii prestației se va face în primele 10 zile ale lunii următoare celei în care se
efectuează prestația, în baza procesului-verbal lunar, de confirmare a prestației.
5.3. BENEFICIARUL se obligă să efectueze plata valorii prestate (în numerar la caseria societății,
cu filă cec, cu ordin de plată, etc.), în termen de 10 zile de la data emiterii facturii, data care reprezintă
termen de scadență.
5.4. BENEFICIARUL nu este în drept să amâne sau să refuze la plată prestațiile efectuate de către
PRESTATOR, iar pentru efectuarea cu întârziere a plății, acesta va plăti în afara sumei datorate și
penalități de 0,15 % pentru fiecare zi de întârziere. Totalul penalităților poate depăși valoarea
debitului.
5.5. Spezele bancare ocazionate de executarea prezentului contract vor fi suportate de părțile
contractante în conformitate cu legislația în vigoare.
ART. 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
6.1. BENEFICIARUL se obligă să achite prestațiile efectuate de către PRESTATOR în condițiile
legii și potrivit prevederilor prezentului contract.
BENEFICIARUL va garanta plata obligațiilor ce decurg din prezentul contract prin constituirea unei
garanții. Garanția se constituie la nivelul valorii prestate pentru 3 luni și va fi depusă cu bilet la ordin
la sediul/ punct de lucru al PRESTATORULUI, în termen de 10 zile de la semnarea contractului. În
cazul în care BENEFICIARUL întârzie plata facturilor mai mult de 30 zile PRESTATORUL va
considera în drept să treacă la executarea garanției. În acest caz, BENEFICIARUL are obligația de
a reconstitui garanția în termen de 10 zile de la date executării. În caz contrar, PRESTATORUL
poate rezilia contractul, urmând ca rezilierea să opereze de plin drept, fără a se apela la instanțele de
judecată, la data comunicării scrise a PRESTATORULUI.
La data încetării contractului garanția (biletul la ordin) se va returna BENEFICIARULUI, dacă nu
s-a folosit pentru acoperirea debitelor față de PRESTATOR.
6.2. BENEFICIARUL se obligă să respecte indicațiile PRESTATORULUI privind coordonarea
activității desfășurate pe canalul navigabil Bega și să solicite în scris PRESTATORULUI, cu cel
puțin 10 ore înainte acceptul pentru staționarea altor nave, cu precizarea tipului și numărul navelor,
plata contravalorii staționării acestora făcându-se corespunzător.

6.3. PRESTATORUL se obligă să execute prestațiile solicitate de către BENEFICIAR, în condițiile
și potrivit prevederilor prezentului contract și cu respectarea reglementărilor legale, în vigoare la
momentul efectuării prestației, în cazul în care nu există posibilitatea efectuării prestației, să
informeze BENEFICIARUL dacă aceasta se datorează unor motive care constituie forță majoră.
6.4. În cazul în care PRESTATORUL va executa lucrări în zona (mal/ ponton) în care staționează
nava aparținând BENEFICIARULUI, contractul se suspendă pe perioada lucrărilor.
PRESTATORUL are obligația de a anunța în scris BENEFICIARUL cu cel puțin 10 zile înainte de
începerea acestor lucrări, în vederea eliberării zonei (malului/ pontonului).
6.5. La sfârșitul fiecărei luni, BENEFICIARUL are obligația de a prezenta PRESTATORULUI
spre avizare un desfășurător pe fiecare zi a lunii în care vor fi precizate numărul și tipul navelor care
au staționat pe canalul navigabil Bega (mal/ ponton), precum și orele, numărul de curse, kilometri
parcurși aferent fiecărei nave. În cazul în care, BENEFICIARUL nu prezintă desfășurătorul conform
art. 6.5 din prezentul contract, se vor lua în considerare evidențele PRESTATORULUI.
Art. 7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
7.1. Prin forță majoră se înțeleg toate împrejurările, evenimentele exterioare, imprevizibile, de
neînlăturat ce apar după ce contractul a fost încheiat, împiedicând sau întârziind total sau parțial
îndeplinirea obligațiilor contractuale.
7.2. Exonerarea de răspundere operează pentru partea contractantă care invocă forța majoră, dacă
aceasta :
 notifică celeilalte părți, existența și data apariției evenimentelor sau împrejurărilor de forță
majoră, precum și dispariția și data încetării acestora. În termen de 5 zile de la apariție,
respectiv de la încetare, în scris.
 transmite celeilalte părți, în termen de 15 zile de la încetarea evenimentelor sau situației de
forță majoră, certificatul de forță majoră eliberat pe baza documentație de către Camera de
Comerț și Industrie Timișoara.
7.3. În situația în care forța majoră a fost corect notificată și justificată față de cealaltă parte, drepturile
și obligațiile celor două părți vor fi automat prelungite cu o perioadă egală cu cea justificată prin forță
majoră. În caz contrar forța majoră nu își va produce efectele, partea în cauză urmând să își respecte
obligațiile contractuale în totalitate.
7.4. Interpretarea aliniatelor de mai sus se va face cu respectarea prevederilor Codului Civil și a
legislației în domeniu, în vigoare.
ART.8. LITIGII
8.1. Eventualele litigii și orice fel de neînțelegeri în măsura să apară pe parcursul executării
contractului, vor fi soluționate pe cale amiabilă între părți, iar în caz de nerezolvare, părțile implicate
sunt de acord ca litigiile, dezacordurile, problemele sau pretențiile generate de încheierea, execuția
sau interpretarea prezentului contract să fie soluționate de către Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera
de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara.
ART.9. DISPOZIŢII FINALE
9.1. Prezentul contract poate fi modificat pe baza acordului scris al părților, prin act adițional la
contract.
9.2. În cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale asumate de către BENEFICIAR,
PRESTATORUL este în drept să rezilieze contractul, cu o notificare prealabilă de 10 zile. În acest
caz, BENEFICIARUL se obligă să achite contravaloarea staționării navei până la plecarea acesteia.
9.3. Orice modificare survenită în datele de identificare ale partenerilor contractuali va fi adusă la
cunoștința celeilalte părți în termen de 10 zile de la data producerii modificării.
9.4. Prezentul contract a fost semnat în 2 (două) exemplare, din care un exemplar pentru fiecare parte
semnatară, având aceeași putere probatorie.
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