
CONTRACT DE COLECTARE DEŞEURI SIMILARE ŞI 
ÎNCIDRIERE RECIPIENTE DE COLECT1:JJ7 
Nr. CT-Z5-.... (/� ....... din data de . .  0.6.:.© .. :.�,

Preambul: 
În baza Achizitiei directe DA29719669/05.01.2022

Având ca temei legal: Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, 
Hotărârea Guvemului nr. 395/2016 pentru aprobarea Nmmelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu 
modificările şi completările ulterioare; s-a încheiat prezentul contract de achiziţie publică de servicii denumit în 
continuare �'contractul" 

Cap.1. Părţile contractante: 
Art.1.1. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL., cu sediul în Judeţul CONSTANŢA, Comuna COSTINEŞTI, 

Sat .. SCIDTU
@ 

, str. RADARULUI, nr. FN, Tel:  0241.979, Fax: 0241.743.375, 
· , Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J13/2939/2008, Cod Unic de Înregistrare 24342060, atribut 
fiscal RO, reprezentată prin DIRECTOR GENERAL- , reprezentata prin Coordonator Agenti Vanzari-, în calitate 
de PRESTATOR

Şi
Art.1.2. AUTORITATEA NAVALA ROMANA, cu sediul în judeţul CONSTANTA, adresa: Incinta Pmt nr. 1 
Constanta telefon 0372419810, fax 0372416807, , înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cum· 
......................... , Cod Unic de Înregistrare 11055818, atribut fiscal ......... , Cod !BAN
RO 33TREZ23F845000200104X deschis la Trezoreria Constanta reprezentată legal prin Cosmin Laurentiu 
DUMITRACHE in 

 
calitate de Diretor General , în calitate de ACHIZITOR,

au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii de colectare deşeuri municipale similare şi închiriere 
recipiente de colectare.

 
' 

.'p.2. Obiectul contractnlni: 
Art. 2.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea următoarelor tipuri de servicii: 

2.1.1. Colectarea separată, transportul separat şi tratarea deşeurilor similare reziduale colectate selectiv de 
către BENEFICIAR; 

Art. 2.2. Prestatorul va presta activităţile detaliate la Art. 2.1. pentru locaţia ACIDZITORULUI, strada Incinta Port, 
nr.I, cladire ANR, Constanta. 
Art. 2.3. Având în vedere caracterul de continuitate şi permanenţă al serviciului şi necesitatea stabilirii frecvenţei de 
colectare, prezentul contract s-a încheiat pentru o cantitate maxima contractuala de 360 mc pentru deseul'Î similare 
reziduale. 
Art. 2.4. Cantităţile se colectează doar in limitele contractuale stabilite la Art. 2.3. 
Art. 2,5. Colectarea separata, transport separat, tratare si depozitare deseuri similare reziduale se va face pe baza de 
comanda, cu estimarea unui flux de colectare: 3 ori/saptamana. 
Art.2.6. Valoare estimata a contractului este de 41.400,00 RON fara T.V.A. 

Cap.3. Durata contractului: 
I} 1. J..2. Art. 3.1. Prezentul contract se încheie între PRESTATOR şi ACIDZITOR de la data de ... O.�?:.? .. :.:.-� ..... .. pana la 

data de ... O. f!: .. 9/!: .. .:?... O. .i � ...... 
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Cap.4. Tarife, facturare, modalităţi de plată, dobânzi şi penalităti: 
Art. 4.1. Tariful practicat, la încheierea prezentului contract, pentru colectare separată, transportul separat şi 
tratarea deşeurilor similare reziduale aşa cum sunt definite la punctul 2.1.1. este de 115,00 ron/mc, la care se 
adaugă T.V.A; 
Art.4.2. Tarifele specificate la Art.4.1. includ şi predarea deşeurilor colectate la centrele autorizate; 
Art. 4.3. Modificarea/ajustarea tarifelor, conf01m prevederilor legale aplicabile, va fi propusa ACHIZITORULUI prin 
notificare scrisa cu confnmare de primire. 
Art. 4.4. Factura pentru serviciile prestate se va emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii mmătoare celei în care 
prestaţia a fost efectuată, în baza tarifelor menţionate la Art. 4.1. şi pe baza bonurilor de confirmare a prestaţiilor emise 
de PRESTATOR. 
Art.4.5. Factura emisă pentm serviciile prestate constituie titlu executoriu confo1m prevederilor legii nr. 51/2006; 
Art. 4.6. În condiţiile în care facturile nu ajung în posesia ACHIZITORULUI, acesta nu este exonerat de la plata 
sumelor datorate având obligaţia de a solicita, prin e-mail sau prin adresă scrisă, transmiterea documentelor 
justificative de către PRESTATOR. Solicitarea transmisă trebuie să fie însoţită în mod obligatoriu de confnmarea de 
primire; 
Art. 4.7. ACIDZITORUL achită contravaloarea serviciului în termenul de scadenţă de 3 O zile de la data primiri 

· facturilor;
Art. 4.8. ACIDZITORUL poate efectua plata serviciilor prestate prin prin ordin de plată în contul PRESTATORULUI;
Art. 4.9. Plata se consideră efectuată la data certificării plăţii de către unitatea bancară a PRESTATORULUI;
Art. 4.10. Valoarea achitată conform documentului de plată se operează considerând achitate facturile emise Î11 ordine
cronologică;
Art. 4.11. Facturile şi documentele de plată se transmit: de PRESTATOR la adresa de e-mail menţionată la adresa
declarata la punctul 1.2.;
Art. 4.12. Neachitarea facturii din culpa exclusiva de către ACHIZITOR în termen de 30 zile calendaristice de la data
scadenţei atrage dobânzi şi penalităţi de întârziere, <lupa cum urmează:

4.12.1. Penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzilor datorate pentru neplata la teimen a obligaţiilor bugetare,
stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
4.12.2 . Penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;

Art 4.13. Nerespectarea de către ACIDZITOR a condiţiilor calitative de colectare, stabilite prin reglementările legale în 
vigoare, conduce la penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate stabilite în baza documentelor de constatare a 
daunelor (procese verbale, amenzi, devize de reparaţie, etc.); 
Art. 4.14. Dacă sumele datorate, inclusiv dobânzile şi penalităţile, nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea 
facturii, PRESTATORUL poate întrerupe prestarea serviciului cu preaviz de 5 zile lucrătoare şi are dreptul să solicite 

• recuperarea debitelor şi penalităţilor prin executare silită;

Cap.5. Drepturile şi obligaţiile părţilor: 
Art. 5.1. PRESTATORUL are următoarele drepturi: 

5.1.1. Să iniţieze modificarea şi completarea prezentului contract sau a anexei acesteia, ori de cate ori apar elemente 
noi Î11 baza n01melor legale, prin acte adiţionale; 
5.1.2. Să asigure echilibrul contractual pe toată durata contractului; 
5.1.3. Să modifice şi/sau să ajusteze tariful, în conformitate cu dispoziţiile legale numai cu acceptul scris al 
ACIDZITORULUI; 
5.1.4. Să încaseze contravaloarea serviciilor, corespunzator contractului si a tarifelor aprobate conform contractului 
de delegare mentionat in preambul; 
5.1.5. Să încaseze penalităţile calculate conform Alt. 4.12.; 
5.1.6. Să suspende / întrerupă prestarea serviciului, rară plata vreunei penalizări, în condiţiile A1t. 4.14.; 
5.1.7. Să solicite recuperarea debitelor conf01m procedurilor legale; 

Art. 5.2. PRESTATORUL are următoarele obligaţii: 
5.2.1. Să asigure prestarea activităţii de colectare a deşeurilor conform prevederilor contractuale şi cu respectarea 
prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; 
5.2.2. Să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare; 
5.2.3. Să îmbunătăţescă continuu calitatea serviciilor prestate; 
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5.2.4. Să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor; 
5.2.5. Să colecteze deşemile conform cap.6 al prezentului contract; 
5.2.6. Să colecteze întreaga cantitate de deşeuri, daca acestea îndeplinesc criteriile corespunzatoare de 
admisibilitate, şi să lase curaţenie în spaţiul destinat depozitării; 
5.2.7. Să aşeze după golire recipientele în poziţie nmmală, pe locul de unde au fost ridicate, evitând producerea 
zgomotelor şi altor inconveniente pentru ACIDZITOR; 
5.2.8. Să emită bonul de confomare a prestaţiilor şi să-l transmită ACIDZITORULUI în mod direct la adresa 
menţionată la Alt. 2.2. sau, la solicitare, prin e-mail la adresa menţionată in Alt. 1.2. 
5.2.9. Să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau în condiţiile Art. 4.14.; 
5.2.10. Să aducă la cunoştinţa ACIDZITORULUI propunerile de modificare a tarifului şi alte informaţii necesare 
prin notificare, ataşată facturii; 
5.2.11. Să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările ACHIZITORULUI şi să ia măsmile ce se impun în vederea 
rezolvării acestora în termen de maximum 30 zile; 
5.2.12 Pentru neîndeplinirea de către PRESTATOR a obligaţiilor prevăzute in contract, acesta datorează 

penalităţi de intarziere conform art.11.1,in urmatoarele cazuri: 
► Înn·eruperea nejustificată a prestării serviciului;
► Prestarea serviciului sub parametrii de calitate prevăzuţi în conn·act;
► Neanuntarea întreruperii serviciului sau depasirea intervalului anuntat;
► Neridicarea deseurilor la data stabilita prin contract.

Art. 5.3. ACHIZITORUL are mmătoarele drepturi: 
5.3.1. Să i se presteze activitatea de colectare a deşeurilor în ri11nul şi  la nivelul stabilit în contract; 
5,3.2. Să conteste în scris şi motivat facturile în te1men, când constată încălcarea prevederilor contractuale; 
5.3.3. Să primească în termen de maximum 30 zile răspuns la sesizările adresate PRESTATORULill cu privire la 
neîndeplinirea unor condiţii con11·actuale; 
5.3.4. Să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractului de prestaţii, despăgubiri sau compensaţii 
pentru daunele provocate de PRESTATOR p1in nerespectarea obligaţiilor conn·actuale asumate ori prin prestarea 
unor servicii inferioare paramen·ilor telmici stabiliţi prin conn·act; 

Art. 5.4. ACHIZITORUL are următoarele obligaţii: 
5.4.1. Să respecte clauzele prezentului conn·act; 
5.4.2. Să execute operaţiunea de colectare separata în recipiente conforme cu sistemul de colectare prevăzut în 
contract şi în condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, 
astfel încât sa nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândire de deşeuri; 
5.4.3. Să execute corect operaţiunea de colectare, evitând contaminarea deşeui'ilor colectate cu deşeuri periculoase, 
astfel: 

În recipientele pentru deşeuri similare reziduale să in11·oducă doar deşeurile ce nu se pretează a fi recilate / 
n·atate. Nu este pe1misă colectarea în recipientele pentru deşeuri similare a următoarelor tipuri de deşeuri: din 
categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), provenite din activităţi de reamenajare şi 
reabilitare a imobilelor, animaliere, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite 
din diverse procese telmologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcţiile sanitar-veterinare 
sau de autorităţile de mediu, substanţe uşor inflamabile, materiale radioactive, alte materiale şi substanţe interzise 
prin legislaţia română în vigoare; 
5.4.4. Să permită şi să asigure accesul autovehiculelor pentru colectare, de la căile de acces publice până la punctul 
de colectare, înlăturând gheaţa, zapada, poleiul; 
5.4.5. Să confirme prin semnatură si stampila bonul de confinnare a prestaţiei emis de către PRESTATOR; 
5.4.6. Să achite la termenele stabilite obligaţiile de plată; 
5.4.7. Să accepte înn·eruperea temporară a prestării serviciului ca mmare a execuţiei unor lucrări prevăzute sau 
neprevăzute în programele de reabilitare a infras11·ucturii tehnico-edilitare,fara a depasi o perioada 7 zile. 
5.4.8. Să comunice în scris PRESTATORULUI, orice modificarn a elementelor de identificare ( denumire societate, 
schimbare administrator, schimare adresă de e-mail, etc.) prcicum şi a elementelor contractuale (modificare adrese 
de colectare, etc) şi să încheie acte adiţionale în legatura cu acestea în termen de maxim 1 O zile calendaristice; 
5.4.9. Să notifice PRESTATORUL în cazul în care a intervenit o cauză de retragere a autorizaţiei de funcţionare, şi
a închis punctul de lucru, şi-a înn·erupt activitatea sau orice altă cauză care a determinat încetarea, întreruperea sau 
suspendarea activităţii. În cazul în care ACIDZITORUL nu notifică PRESTATORUL despre apariţia uneia dintre 
cauzele menţionate mai sus, PRESTATORUL va emite în continuare facturi iar ACIDZITORUL va datora sumele 
facturate conform prevededlor prezentului conn·act. 
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Art.10.6. În situaţia în care este necesară prelucrarea datelor personale în alte scopuri decât cele menţionate anterior, 
partea care realizează prelucrarea va informa cealaltă parte şi îi va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
Art.10. 7. Oricare patie contractantă nu ai·e dreptul de a utiliza infmmaţiile şi documentele obţinute sau la care are 
acces în perioada de dernlare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contrnctuale. 
Art.10.8. Orice persoană fizică care acţionează sub autoritatea uneia dintre părţi şi are acces la datele cu cat·acter 
personal obtinute in baza prezentului contract ai·e obligaţia să păstreze confidenţialitatea acestor date şi nu le 
prelucrează decât la cererea părţilor, în confmmitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
Art.10.9. În situaţia în cai·e părţile constată o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal (distrugere, pierdere, 
modificat·e, dezvăluire sau accesare accidentală, neautorizată sau ilegală) comunicate în baza prezentului contract, 
părţile se vor infonna reciproc, în cel mai scuti timp posibil în împrejmările date, şi, în orice caz, în cel mult 48 de ore 
de la constatare. Notificarea va menţiona detaliile incidentului de securitate, tipul de date care au făcut obiectul 
incidentului de securitate şi identitatea fiecărei persoane afectate (sau, dacă nu este posibil, numărul aproximativ de 
persoane vizate şi de înregistrări de date cu caracter personal vizate). 
Art.10.10. Datele personale înscrise în prezentul contract sunt păstrate pe întreaga perioada de executare a contractului 
şi ulterior încetării acestuia, în confmmitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor. 
Art.10.11. Fiecare patte va acţiona ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură 
cu prezentul contractul şi nici una dintre părţi nu va accepta vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă parte a 

\ legislaţiei aplicabile privind protecţia datelor cu caracter personal. 

Cap.11. Sanctiuni pentru ueiudeplinirea culpabila a obligatiilor 
Art.11.1. In cazul iu care,PRESTATORUL nu isi indeplineste la termen obligatiile asumate prin contract sau le 
indeplineste necorespunzator,atunci ACHIZITORUL are dreptul de a percepe dobanda legala penalizatoare prevazuta 
la art.3 alin.21 din O.G. nr.13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii 
banesti,precum si pentru reglementarea unor masmi fmanciai·-fiscale in domeniul bancar,cu modificarile si 
completarile ulterioare.Dobanda se aplica la valoarea serviciilor neprestate pentru fiecare zi de intarziere,dar nu mai 
mult de valoarae contractului. 
Art.11.2. In cazul in care ACHIZITORUL,din vina sa exclusiva,nu isi indeplineste obligatia de plata a facturii in 
termenul prevazut la art.11.1,PRESTATORUL are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare,aplicata la 
valoarea platii neefectuate,in confmmitate cu prevederile art.4 din Legea 72/2013 privind masmile pentru combaterea 
intarzierii in executai·ea obligatii!or de plata a unor sume de bani rezultand din contracte încheiate intre profesionisti si 
intre acestia si autoritati contractante,dar nu mai mult decat valoat·ea platii neefectuate,care cmge de la expirarea 
termenului de plata,cu exceptia situatiei in care plata este conditionala de aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 
de catre ordonatorul principal de credite. 
Art.11.3. Penalitatile de intarziere datorate cmg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform prezentului 

· contract.
Art.11.4. In masura in cai·e ACHIZITORUL nu efectueaza plata in termenul stabilit la art. 1 I.I , PRESTATORUL ai·e
dreptul de a rezolutiona/rezilia contractul,fara a-i fi afectate drepturile la sumele cuvenite pentru prestarea se!'Viciilor si
la plata unor daune interese.
Art.11.5. ACHIZITORUL se obliga sa plateasca pretul serviciilor prestate in termen de 3 O de zile de la primirea
facturii.Factura se va emite catre Autoritatea Navala Romana,dupa semnarea bonului de confi1mare a presatiilor
serviciilor.Plata se va realiza prin ordin de plata,pe baza facturii acceptate de Autoritatea Navala Romana,in contul pe
cat·e PRESTATORUL se obliga sa-I deschida la Trezorerie.

Cap.12. Forţa maj01·ă: 
Art.12.1. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment care se petrece în afara voinţei pă1ţilor, care nu a putut fi anticipat 
la data încheierii contractului şi este de neevitat. Evenimentele de fmţă majoră pot fi: acte sau fapte naturale (calamităţi 
naturale, cntremure, inundaţii, înghet, ploi torenţiale, vânt puternic, etc.), acte guvematnentale (hotărâri, legi, embat·go, 
etc.), acte sociale (război, revoluţie, grevă, etc.). La apariţia evenimentului de forţă majoră, pattea notifică evenimentul 
celeilalte părţi prin telefon, e-mail sau fax şi prezintă docU111entele emise de autorităţile competente în termen de 15 
zile calendaristice de la notificare. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere 

Cap.13. Litigii: 
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Art.13.1. Soluţionarea litigiilor contractuale, inclusiv a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor 
furnizate/prestate, se realizează de instanţele competente potrivit legii. Cererea se introduce la instanţele de judecată 
competente. 

Cap.14. Alte clauze. Dispoziţii finale: 
Art.14.1. În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract, pă1ţile se supun prevederilor legislaţiei 
specifice în vigoare, Achizitiei directe DA29719669/05.0l.2022 ale Codului civil şi ale altor acte normative incidente; 
Art.14.2. Prezentul contract se completează cu reglementările legale în vigoare, s-a încheiat în două exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte, fiind valabil semnat şi ştampilat de către pă1ţi şi intra în vigoare la data 
· · · · · · · · · · · · · · • •'• •· · · ·  

Art.14.3. Următoarea ANEXA face parte integrantă din prezentul contract; 

ANEXA 1-ACORD TRANSMITERE INFORMAT ELECTRONIC A FACTURILOR FURNIZATE 

ACHIZITOR, 
I AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ 
DIRECTOR GE 
Cosmin- Lanrenţi 

Data

PRESTATOR, 
IRIDEX GROUP SALUBRIZARE, 
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