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CONTRACT
DE SERVIC11 DE METEOROLOGIE
din 31.03.2021
1. PĂRTI CONTRA.CTANTE
Între
AUTORITATEA NAVALĂ. ROIVIĂJl.:Ă, cu sediul în Constanţa, Incintă. Port nr.l, jud.
Constanţa, cod poştal 900900, telefon 616.124, fox 0241.616.229, înfiinţată prin Legea 412/2002
CIF 11055818, cont ele virament RO95TREZ23F845000200130X deschis la Trezoreria Constanta
reprezentată prin DIRECJOR GEI\JERAL Cosmin-Laureufiu DU1\1ITRACHE, , numită în
contimrnre achizitor
Ş!

ADAfINISTRAŢJA NAŢIONALĂ DE METI!OROLOGJE, prin Cenirul llfeieoro!ogic Regional
Dobrogec1., cu sediul în Constanţa, , număr de înmalTiculare JlJ/2/2004, CUI R.11672708, CUI
16979097, reprezentată prin DIRECTOR , numită în continuare prestator, fiecare şi ambele putând fi
Pal'te şi/sau Părti a intervenit încheierea JJrezentului contract.

' ,

2. OBIECTUL SI PRETUL CON'JTU,CTULUI
2.1. Prestatorul se obligă să presteze „Sc1:vicii emitere buletine meteorologice" conform cu
antecalcul/proces verbal ele negociere din A ncxo 1 care face parte integrantă clin contract, în
perioadele convenite, pe faze, în Anexa 2 şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul
contract.
2.2. Condiţiile specifice şi fazele ele realizare ale contractului sunt cele prevcizute în Anexa j care
face parte integrantă clin contract şi pe cme părlile contractante se obligă să le respecte.
2.3. Valoarea totală. a contractului, pentru o perioadă de 12 luni, este ele 69.996,00 lei, la care se
adaugă taxa legală de TVA.
3. DURATA CONTRACTULUI
3 .1. Prestatorul se obligiî să efectueze prestaţiile conform prevederilor articolului 2.1., ele fa
01.o,i.2021 până la data de 31.03.2022.
t.f.. DEFINIŢII
4.1. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul ele voinţă al celor două părţi încheiat înire o
autoritate contractantă., în calitate ele achizitor şi un prestator ele servicii, în calitate ele prestator;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului ele către achizitor, în haza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
el) servicii .... activităţi a căror prestare face obiectul contractului;
f) forţa majoră - un eveniment mai presus ele controlul părţilor, care nu se datore11ză greşelii sau
vinii acestora, care nu putea fi prevă,,ut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
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carnnline, embargo, enumerarea nei1incl exhaustiva,. ci euunţirrlivă. Nu este consiclcrnt forţă majoră
un eveniment asemenea celor ele mai sus, care, fară a crea o imposibilitate ele executare, face extrem
ele costisitoare executarea obligaţiilor uneia clin părţi;
g) zi - zi calendaristică; un - 365 de zile.

S. AJJLICABILITA.TE
5. l. Contractul de servicii intră în vigoare la data mentionată la Ari. 3.
6. CARACTERUL CON1<11)JLN1IAL AL CONTRACTULUI
6.1. Dalele sau informaţiile ce fac obiectul prezentului contract ele servicii pot fi folosite doar
pentru uzul declarat ele achizitor. Este interzisă modificarea, redistribuirea sau furnizarea mai departe
- direct sau indirect, paqial sau total - în nici un format, către nici o altă persoană fizică. sau juridică,
cu nici un scop, a dalelor sau informaţiilor primite. Clauzele financiare ale contractului sunt strict
confidenţiale. Cele două părţi se angajează să facă respectate aceste obligaţii ele către salariaţii lor şi
de către eventualii „subcontractanţi". Aceste clauze vor continua să oblige părţile pe termen ele 1 an
clupă expirarea sau rezilierea acestui conlrnct.
6.2. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi;
b) ele a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada ele derulare a
contrnctului în alt scop decât acela ele a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
6.3. O parte contractantă va fi exonerată ele răspunderea pentru dezvăluirea ele inforrna[ii
referitoare Ja eontract daci\:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ca să fi fost primită ele la cealaliă parte
contractantă, sau
b) informaţia a fost dezvăluită dupiî ce a fost obţim1t acordul scris al celeilalte părţi contractante
pentru asemenea dezvăluire, sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
6.4. În situaţia în care prestatorul clovecleşle nerespectarea de către achizitor a confidenţialităţii
datelor meteorologice obţinute ele la prestator, acesta din unnă are dreptul să solicite achizitorului
daune interese pentru prejudiciul cauzat.
7. RILSPONSl,BILITATILE PRESTATORULUI
7.1. (l) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalistnl şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asmnat.
(2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor şi de a asigura condi!iile
necesare cleruliirii contrnctului.
7.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor conform Anexa 1 la nivelul
ştiinţifico-tehnic disponibil.
8. RESPOl"'rSA.BILITATILE A.CIIIZITORULUI
8.1. Să plătească prestatorului preţul serviciilor, la termenele şi în condiţiile prevăzute ele arl. 10
clin prezentul contract.
8.2. În situaţia în care achizitorul nu-şi onorează plata prestaţiilor efectuate, două hmi
consecutiv, prestatorul îşi rezervă dreptul ele a si:,ta în mocl unilateral continuarea prestaţiilor până la
data în care achizitorul achitii costul acestora. In aceste condiţii contractul se consideră suspendat
până la încetarea cauzei. ]mediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea
serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
8.3. Eventualele probleme legate ele prestarea serviciilor vor fi semnalate imediat ele către
achizitor în vederea rezolvării lor, astfel încât să nu apară obiecţii clin partea achizitorului în
momentul acceptării facturii.
8.4. Să clifozeze şi să prezinte informaţiile meteo în forma în care au fost primite, fără comentarii
sau modificări ale textului care pot denatura sensul informaţiei şi cauza prejudicii Administraţiei
Nationale ele l\/[eteorologic ca instituţie.
'8.5. Achizitorul trebuie să menţioneze, în moc! obligatoriu, sursa ele date sau informaţii, respectiv,
clupă caz, Administraţia Naţională de Meteorologie sau Centrul Meteorologic Regional (conform art.
38 clin legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată).
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·9-, }'.r,JCEPEIUL,, Fn�.JA._LIZA1lg < Îl'TCÂ.I{ZIEF'J, SIST'AP1-T,
9.1. Serviciile vor fi prestate la termenele specificate în Anexele l şi 2. în cazul în care, clin orice
motive ele întârziere ce nu se datorează prestatorului sau clin alte circumstanţe neobişnuite,
susceptibile ele a surveni altfel decât prin încălcarea contractului ele către prestator, 1nclrcpiă\esc
prestatorul să solicite prelungirea perioadei ele prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acesteia,
părţile vor revizui, ele comun acord, perioada de prestare şi vor sernna un act adiţional.
9.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul m1 respectă termenele din Anexele J şi
2, acesta are obligaţia ele a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei /
perioadelor ele prestare asumate în Anexele 1 şi 2 se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
10. !VfODALITATI DE PLATĂ,
l 0.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen ele 30 zile de la
primirea facturii.
10.2. Faclma se emite lunar, în lei, pentru prestaţiile cu caracter zilnic, săptămânal sau lunar.
Factura este considerată acceptată la plată ele către achizitor clacă, în termen de 5 zile de la primirea
acesteia, achizitorul nu face nici o obiecţie. Dovada termenului ele primire a fiecărei facturi este
borderoul de expediţie cu înscrisul confirmării de primire, semnat ele către achizitor.
10.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile ele la expirarea perioadei
prevăzute la clauza 10.1. şi fără a prejudicia dreptul prestatorului de a apela la clauza 11.2., acesta
clin urmă are dreptul de a beneficia de reactualizarea sumei de plati'\ la nivelul corespunzător zilei de
efectuare a pliiţii.
1 -1. P'I1:l"UJ:__,rrk'rL DA,UNE - INTEP:J�SE
11.1. În cazul în care, prestatorul nu îşi îndeplinească, îşi îndeplineşte necorespunzător sau îşr
îndeplineşte cu întârziere obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul ele a percepe o
dobândă penalizatoare ele 0,2% pe zi de întârziere clin valoarea serviciilor neonorate.
11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen ele 14 zile ele la expirarea
perioadei prevăzute la clauza 10.1., acesta are obligaţia de a plăti, ca dobândă penalizatoare, o sumă
echivalentă cu 0,2% pe zi ele întârziere clin plata neefectuată.
11.3. La expirarea termenului contractual, părţile sunt de drept în întârziere, fără a mai fi
necesară vreo notificare.
11.4. Părţile convin ca totalul penalităţilor pentru întârziere în decontare, previizute la alin 11.1.
şi 11.2., să poată depăşi cuaL1tumul sumei asupra căruia sunt calculate.
12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1. Nerespectarea obligajiiJor asumate prin prezentul contract ele către mm clin păr!i dă dreptul
pihţii lezate ele a cerc rezilierea contractului şi de a pretinde plata ele daune interese.
12.2. Rezilierea va opera ele plin drept fără somaţie şi fără a fi nevoie ele acţiune în judecată. 'rii
caz ele neînţelegere între părţi, instan!a sesizată va putea doar constata că rczilierrn a operat de plin
drept în temeiul voinţei exprese a părţilor şi dacă au fost ori nu îndeplini te condiţiile trecute în pactul
comisoriu ele gradul IV, prevăzut în contract.
12.3. Prestatornl are dreptul ele a pretinde numai plata corespunziitoare pentru partea clin contract
indeplinită pân{r la data rezilierii.
13. FORTA MAJORĂ.
13 .1. Forţa majoră exonerează părţile contractante ele îndeplinirea obligaţiilor asumate pnn
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează..
13.2. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia ele a notifica celelalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
13.3 .. Forţa majoră este constatată ele o autoritate competentă.
14. SOLUTIONAREA LITIGHLOR
14 .1. În cazul în care eventualele neînţelegeri privind validitatea prezentului contract san
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabilă,
părţile au convenit să se adreseze instanţelor de la domiciliul prestatorului.
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15. COM.1JNICĂJU
I 5.1. (1) Orice conrnnicme între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentl1l transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
15.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.
16. CLAUZE FINALE
I 6.1. In cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale păr[ilor
şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, prezentul contract se poate modifica
prin act aclijional.
16.2. Actul adiţional este singura modalitate de modificare a contractului, indiferent ele motivele
care îl determină.
16.3. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă di11 cuprinsul său,
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară. sau
ulterioară încheierii lui.
Prezentul contract a fost redactat în 2 (două) exemplare, câte 1 (unul) pentru fiecare parte semnatară.
Încheiat astăzi,
31.03.2021
PRESTA_TOR�
C.!Vi.R. DOBROGEA

.

,J\JEXJl). nF. 1.

)1

la Contractnl m.

/ 31.03.2021

ANTECALCUL
Privind contractu.! dintre C.lVLR. Dobrogea şi
)urtoritatea Js:J avaia Rornana
pe perioada OI.04.2G21- 31.03.2022
A. Achiziton.rl .solicită buletine meteorologice lllarine iientru NV-ul Mării Negre, pentru zona
de coastă şi cea de larg, zilnic., la orele 06:0G, 12:00 şi 18:00 UTC., cu următoarele informaţii;
l) O secţiune prognoze specializate (vânt?: 7 B, vizibilitatea sub 0.5 mile marine cu ceaţă) - care
se vor emite şi separat, ori de câte ori va fi nevoie, ca prognoze specializate valabile ele la 12 ore la 2
zile.
Prognoze specializate/pachet/lună: 76'1- 00 lei fără TVA
2) O secţiune cu diagnoza unui el.ement ( câmpul baric) şi tendinţa acestuia pe areal în următoarele
12 orc.
Diagnoza lunară şi tendinţa: 1.015 40 lei/I lună, fără TVA
3) Două secţ:i_uni cu prognoze pentru fa·ei eleinente pc intervale de c2tc 17, orc la ţărni şi în larg
(vântul pe scara Beaufort, vizibilitatea Yn rn.ile marine, starea mării).
Prognoze valabile 12 ore ,:, 3 elemente: 22,52 lei/prognoză, fără TVA
Se transmit, în medie, câte 180 ele prognoze pe Jună.
Se prccîzrnz8 că s1?11t anumile situaţii în care unele fenomene meteorologice se dc>sfP,Şo<',rli ell o r:semene::i rnpiclitate, înccî!, cu dotarea tchnicf1
actuală, nu pot ii surprinse decfit 'in propor\îe ele SO-SS %; de aici, decizia luată de beneficiar irnplic[1 şi as1n11area unui risc meteorologic: asistcn\a
rneteorologicf1 de fa1i1 micşoreRză acest risc, dar nu-] exclude total.
Se menţionează că în re\eaua meteorologică a Romilnici se foloseşte viteza vântului meclîarn pe 2 minute; valoarea la rnfală a vitezei vihiiului
este cu 30 - 50 % mai mare dec5t cea reznltaU\ din aceasrn mediere.

În p!ztsfafă de acest pachet, fără cosi suplimentar, p!'esfaforul ircmsmife cn1ertizările de interes general emise
de Ac/minislra/io NaJionalâ de 111eteomlogie dar şi m>ertizârile de.fenomene periculoase imediate valabile
0-6 ore, ori de câte ori vafi nevoie.

H, Valo2re2 informatiilo1· (fără TVA) TJentru o lună:
764.00 le.i
1) Prognoze specializate/pachet/Hună ........ ..
2) Diag110ze şi tendinţă/] lună................................................= 1.015.40 lei
3) Prognoze 22,52 lei/prognoză x J 80 prognoze................... = 4.053 .. 60 lei

VALOARE CONTRACT PENTRU PERlOAD:A 0L0t!.J.021 - :H.03.2.0;i.2.:
Ş,,ŞJ},Q.QJci I lună,: 17, lu.ni= 69.996,0G lei, fari\. TVA
69.996,00 Iei, fădi TVA
VALOAlill TOTALĂ CONTRACT
C. Ten.nen de nrestare:
01.04.2021 - 31.03.2022

..AJ)EXA nl'. 2,
/ 31.03.2021
la contractul m.
GRAJ<'IC DE FIULDARE ŞI FACTURAPJL
Lucr:ările Contractului m:. /31.03.2021 se vor realiza astfel:
LUCRĂJU ZILNICE ŞI VALOAREA LOR LUNAJ1Ă, dela 0104.2021 la 31.03.2022:

Nr.

crl.

" -

Denumirea
lucrării şi cornponeni'e

L

Prognoze specializate

),.

(AS) Diagnoza o hmi\ l element ( dlmp
baric) şi (B12) tendinţa 1 element 90
bule1ine = 1.015,40 lei/lunar

�J,

(1312) Prognoze meteo 3 elemente

(C2): 764 !ei/luna

---· -·�-- ----·--- ' .

-

Termen

---

--

Vrdo {{/'e frmr, !JIJU!J:
Jării TVA

- 3/zi şi când este
cazul (facturat lunm)

764,00 lei

- 3/zi (faci mat lunar)

l.015,40 Ici

- 3 x 2/zi (fac111rnt
lunar)

4.053,60 lei

7,5 Iei/element x 3 elemente x 180
prognoze (3 buletine x 2 prognoze/zi x
30 zile/lună)= 4.053,00 lei/lunar

TOTAL LUNAR fiiril TVA

5.833�00 Jej

TOTAL/ 12 LUNJ fară T'VA

69,996,00 Id

--

Pi:ed.nrcc� lu 1�didior
Informaţiile meteorologice vor Ji transmise în scris:
- la adresele e-mail :
-

-

.

- la nevoie, prin fax 0372.416.810, 0241.606.065
când este cazul, prin telefoanele de contact:. 0372.416.809, 0241.615.949
„

Freiuarea lttcrărilor
Informaţiile meteorologice preluate de la C.JVLR. Dobrogea nu pot fi transmise altor agenji economici
fară avizul prestatorului. În situaţiile în care prestatorul depistează că achizitorul furnizează informaţii
meteorologice altor agenţi economici fără avizul său, automat valoarea contractului fără TVA va creşte
cu 10 %. Dacă situaţia se repetă, vor fi incidente prevederile art. 32-- 36 din Legea nr 139/2000.
Serviciile se vor presta zilnic, timp de un an, iar facturarea se va face lunar, după următoarea
eşalonare:

·-

Nr.
crt.

)Jeuumil'ea

--·------�---·-

..

---

lucrârii

Predare

fazrt

Valoarefr,z,,
(/iil'â TVA)

l

Buletine meteorologice/12+12 ore, 3
buletine/zi
Prognoze specializate

30.04.2021

5.833,00 lei

z

Buletine meteorologice/12+ 12 ore, 3
bu ]etine/zi
Prognoze specializate

31.05.2021

5.833,00 lei

3

Bule1ine meteorologice/12+ 12 ore, 3
buletine/zi
Prognoze specializate

30.06.2021

5.833,00 lei

(:.

Buletine meteorologice/ 12+ 12 ore, 3
buletine/zi
Prognoze specializate

s

Buletine meteorologicc/12+ 12 ore, 3
buletine/zi
Prognoze specializate

31.08.2021

6

Buletine meteorologice/12+ 12 ore. 3
buletine/zi
Prog11oze spedalizate

30.09.2021

7

Buletine meteorologice/12+12 ore, 3
buletine/zi
Prognoze specializate

31.10.2021

8

Buletine meteorologice/12+ 12 ore, 3
buletine/zi
Prognoze specializate

30.11.2021

5.833,00 lei

9

Bnletine meteorologicc/12+12 ore, 3
buletine/zi
Prognoze specializate

31.12.2021

5.833,00 lei

10

Buletine meteorologice/12+ 12 ore, 3
buletine/zi
Prognoze specializate

31.01.2022

5.833,00 lei

Buletine rneteorologice/.12+ 12 ore, 3
buletine/zi
Prognoze specializate

28.02.2022

Buletine meteorologiGe/12+ 12 ore, 3
buletine/zi
Prognoze specializate

31.03.2022

-- --�----

______ __
,,

31.07.2021

5.833,00 lei
-- ---

5.833,00 lei
..

5.833,00 lei

- ---

------·-

----

.

··-·-

11
-

Li.

--------

5.833,00 lei
--

.

TOTAL/ 12 LUNI farii TVA.

-

-·-··--·

- -�---

5.833,00 lei

-·-·--·-

5.833,00 lei
69.996,00 lei

