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MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ 

Către : FILADELFJIA STAR SRL 
E-mail : 
Număr pagini : 1
Referitor : ,,Lucrări de reparaţii, zugrăveli,tencuieli - baie etaj 5

NOTĂ DE COMANDĂ 

Autoritatea Navală Română, cu sediul în Constanţa, Incintă Port nr.I, înfiinţată prin Legea 412/2002, 
cod fiscal 11055818, cont ROI 7TREZ23F845000200200X deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa, telefon 
0372.419.878, solicită execuţia de ,,Lucrări de reparaţii, zugrăveli,tencuieli-baie etaj 5" în conformitate 
cu oferta comercială a operatorului economic FILADELFIA STAR SRL, înregistrată la ANR cu 
nr.12403/11.02.2022, în mmătoarele condiţii: 

1. Valoarea achiziţiei este de 9.369,59 (societate neplătitoare de TVA) conform oferta. Se vor deconta
cantităti efectiv realizate. 
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2. Locul de execuţie: AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, Incintă Port nr.I, Clădirea ANR, etaj 5.
3. Termenul de execuţie: 20 zile lucrato are
4. Garanţia lucrărilor : 24 luni
5. Plata se va efectua în cont de trezorerie, în te1men de 30 zile de la data primirii facturii fiscale.
Factura se va emite către Autoritatea Navală Română (CUI 11055818) după semnarea procesului-verbal

de recepţie la terminarea lucrărilor fără obiecţiuni. 
6. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor:
6.1 În cazul în care, Executantul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin ofertă sau Ie

îndeplineşte necorespunzător, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoarn prevăzută 
Ia art. 3 alin 21 din OG nr. 13/2011, privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancru·, cu modificările şi completările 
ulterioare. Dobânda se aplică Ia valoarea lucrărilor neexecutate sau executate necorespunzător pentru fiecare zi de 
întârziere, dai· nu mai mult de valoarea comenzii. 

6.2 În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a facturii în te1menul 
prevăzut, Executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată Ia valoarea plăţii 
neefectuate, în conformitate cu prevederile rut. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii 
în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezulând din contracte încheiate între profesionişti şi între 
aceştia şi autorităţi contractante,cu modi1'.l,5!!rilllc§!,"-ompletările ulterioare, dar nu mai mult decât valoru·ea comenzii. 

Achizitor, • • Executant, 
AUTORITATEA NAVALA ROMAN. ':' ., ":'."-°' , , ·iJ\ FILADELFIA STAR SRL 
DIRECTOR GENERAL,  '''?'\�\ 'îll
Cosmin-Lamenţiu DUMITRACHE• 
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