
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
între : 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

1. AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Constanţa, Incinta Port, nr.1, tel/fax
024 l/602229;041/601996fînfiinţată prin Legea 412/2002, cod fiscal 11055818, cont virament RO 61 TREZ 23F
845000 200130X, Trezoreria Constanţa, reprezentată prin Director General -DUMITRACHE Cosmin-Laurenţiu în 
calitate de BENEFICIAR, şi

2. S.C AUTOMATIX IND S.A., cu sediul in CONSTANTA, str. Labirint, nr.43, cod fiscal RO 6556936, înregistrată 
la Registrul Comerţului cu nr. Jl3/4129/1994, c, reprezentată prin ADMINISTRATOR , în calitate de
PRESTATOR, a intervenit prezentul contract.

II.OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI
A1t. l. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de întreţinere, curăţare, verificare si depanare, conform Lista de servicii
pentru echipamentele de aer conditionat ( anexa 1 la contract) la echipamentele cuprinse în Anexa 2 la prezentul
contract. Anexa nr.1 si Anexa nr. 2 fac parte integrala din prezentul contract.

A1t.2. - Valoarea contractului este 18.264 lei fără TVA la care se adaugă TV A în valoare de 3.470 lei. Tariful include şi 
contravaloarea transporturi prestatorului la şi de la locul efectuătii lucrărilor incluse în prezentul contract. 
Această valoare reprezintă contravaloarea verificării semestl'iale a unui m·. de 152 buc aparate aer condiţionat şi a încă 
10 verificări a unui număr de 12 aparate aer condiţionat (cele de la servere), astfel: 
152 buc aparate x 2 service-uri/an/buc = 304 service-uri/an, 12 buc aparate din camera serverelor x 10 service-uri 
/an/buc= 120 service-uri/an, 
424 service-uri /an x 43,07 lei fără TVA service/aparat = 18.264 fără TV A. 
Preţul rămâne ferm pe toată perioada contractului. 
Ait.3. - Piesele de schimb, materialele nonconsumabile precum şi alte materiale folosite, în cazul în care acestea sunt 
furnizate de prestator, vor fi facturate separat şi vor fi achitate prin virament bancar. 
Art.4. - Pentru prestaţiile efectuate în afara celor prevăzute în contract, prestatorul va prezenta oferta de preţ pentru 
f iecare intervenţie. 

III.DURATA CONTRACTULUI
A1t.S. - Prezentul contract se încheie pe o perioadă de !(un) an de la data semnării de ambele părţi.

IV. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
Art.6. - Prestatorul are obligaţia să execute operaţiile specificate în Anexa 1 pentru aparatele cuprinse în Anexa 2, în
scopul menţinerii lor în stare de funcţionare şi prevenirii defecţiunilor care ar putea conduce la perturbarea activităţii
beneficiarului.
Att. 7. - Prezentarea pentru intervenţie se va face cel târziu în următoarea zi lucrătoare celei primirii sesizării din partea
beneficiarului.
A1t. 8. - Intervenţiile la echipamente vor fi executate la sediul beneficiarului sau sediul sau punctul de lucru al
prestatorului (preluate pe baza de proces-verbal), în funcţie de natura defectului.De asemenea,dupa fiecare intervenţie se
va întocmi un proces verbal,semnat de ambele parţi.



Art.9. - Durata reparării echipamentelor preluate de catre prestator este de 2 (două) zile lucrătoare de la data preluării 
echipamentului. În cazul componentelor deosebite, perioada de depanare va fi egală eu timpul de procurare al acestora 
plus 48 ore de la data preluării echipamentului defect. 
Att.10. - Prestatorul se obligă să asigure, în funcţie de necesităţi sau pe bază de comandă scrisă, contra cost, piese de 
schimb şi consumabile pentru echipamentele ce fac obiectul acestui contract. 

Att.11. - Prestatorul are obligaţia de a sigila echipamentul depanat după fiecare intervenţie. 
Att.12. - Sa asigure garantia legala si sa raspunda de calitatea lucrărilor executate. 
Att.13. - Pe durata intervenţiilor (reparaţii, revizii, depanare deranjamente) va lua toate măsurile care se impun privind 
protecţia muncii si P.S.I. 
Att.14. - Sa respecte procedurile Beneficiarului, instrucţiuni de acces, sa utilizeze echipamentul de protecţie necesar, 
etc. 

V. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
Att.15. - Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul prestatorului la echipamentele prevăzute în Anexa 2. 
Art.I 6. - Beneficiarul are obligaţia de a comunica prestatorului , în momentul sesizării, condiţiile în care s-a produs 
defecţiunea. 
Art.] 7. - Beneficiarul are obligaţia să confirme situaţia de plată prezentată de prestator pentru serviciile executate şi să 
efectueze plata serviciilor prestate în termen de 30 zile de la data primirii facturii si a documentelor justificative. 

VI. CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIILOR ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER

PERSONAL
Att.18. - Părţile colectează şi prelucrează datele cu caracter personal înscrise în prezentul contract în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, în modalităţi care asigura confidenţialitatea şi securitatea adecvata a acestor date, în vederea 
asigurării protecţiei împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării 
accidentale. 
Att.19. - În procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, părţile aplica prevederile Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cn caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale legislaţiei naţionale. 
Art.20. - Datele cu caracter personal comunicate în cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate în scopul executării 
prezentului contract. 
Att.21. - Datele cu caracter personal colectate şi prelucrate în vederea executătii prezentului contract sunt următoarele: 
nume, prenume, semnătura, funcţie, telefon, adresa de e-mail. 
Att.22. - Pe cale de excepţie, păt1ile au dreptul să dezvăluie/să divulge anumite date cu caracter personal, la solicitarea 
unei autorităţii, instituţii publice sau instanţe judecătoreşti, ori a unui alt terţ autorizat potrivit legislaţiei, în vittutea unei 
obligaţii legale sau a unei alte condiţii prevăzute de legislaţie. 
Att.23. - În situaţia în care este necesară prelucrarea datelor personale în alte scopuri decât cele menţionate anterior, 
partea care realizează prelucrarea va informa cealaltă paite şi îi va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor 
cu cai·acter personal, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
Att.24. - Oricare parte contractantă nu are dreptul de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces 
în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
Art.25. - Orice persoană fizică care acţionează sub autoritatea uneia dintre părţi şi are acces la datele cu cai·acter 
personal obţinute in baza prezentului contract ai·e obligaţia să păstreze confidenţialitatea acestor date şi nu le prelucrează 
decât la cererea pătţilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
Att.26. - În situaţia în care părţile constată o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal ( distrugere, pierdere, 
modificare, dezvăluire sau accesare accidentală, neautorizată sau ilegală) comunicate în baza prezentului contract, 
păt·ţile se vor info1ma reciproc, în cel mai scurt timp posibil în împrejurările 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.27. - Datele personale înscrise în prezentul contract sunt păstrate pe întreaga perioada de executare a contractului şi 
ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor. 
Art.28. - Fiecare parte 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 pentrn o încălcare de către cealaltă parte a 
legislaţiei aplicabile privind protecţia datelor cu caracter personal 

VII. MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ
Att.29. - Plata contravalorii prestaţiilor se va efectua prin Ordin de Plata, pe baza documentelor justificative de înlocuire
sau de livrare prezentate de prestator şi acceptate de beneficiar.
Ait.30. - Plata se va efectua după recepţia lucrărilor care au fost executate în luna în curs, în contul indicat de prestator.
Art.31. -Achitarea contravalorii materialelor (piese de schimb şi materialele nonconsumabile) furnizate de prestator se
va face după verificarea şi aprobarea devizului de către beneficiar, în baza facturii fiscale.

VIII. FORŢA MAJORĂ
Art.32. - F01ta majora este constatată de o autoritate competentă.
Att.33. - F01ta majora, înţelegând prin aceasta orice împrejurare independenta de voinţa păt1ilor, intervenită după data
semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, apară de răspundere partea care o invoca în condiţiile legii.
Art.34. - Notificarea privind apariţia cât şi încetarea situaţiei de forţă majoră se face în cel mult 10 (zece) zile de la data
intervenirii acestei situaţii, prin fax sau scrisoare recomandată cu confitmare de primire.

IX. RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art.35. - Păt1ile se obligă să îşi execute la timp şi în bune condiţii obligaţiile stabilite prin prezentul contract.
Art.36. - Prestatorul răspunde pentru calitatea serviciilor prestate şi executarea acestora la termenul stabilit.
Ait.37. -Beneficiarul se obligă să achite la timp contravaloarea serviciilor prestate şi cuantumul majorărilor, în cazul în
care acestea se vor aplica în concordanţă cu prevederile prezentului contract.

X. MAJORARI, DAUNE-INTERESE
Art.38. - În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a facturii în termenul
prevăzut la art.I 6, Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii
neefectuate, în conformitate cu prevederile mt. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în
executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi
Autorităţi contractante, dar nu mai mult decât valoarea contractului.
Art.39. - În cazul în cm·e, Prestatorul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract, îşi îndeplineşte cu
întârziere obligaţiile sau le îndeplineşte necorespunzător, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală
penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din O.O. nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare
pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementm·ea unor măsuri financim·-fiscale în domeniul bancar, cu
modificările şi completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor neprestate pentru fiecare zi de
întârziere, dar nu mai mult decât valom·ea contractului.
Att.40. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre păt1i, în mod culpabil, dă dreptul
părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese, daca ulterior notifiearii scrise
adresată de către partea lezată, pm'lea în culpă nu işi execută în mod corespunzător obligaţiile respective, în termen de
30 de zile de la primirea notificării. În cazul în care partea în culpă va îndeplini obligaţiile neîndeplinite sau îndeplinite
neeorespunzator în te1menul menţionat mai sus, rezilierea nu va mai opera.

XI. REZILIEREA CONTRACTULUI
Art.41. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre păt1i dă dreptul părţii lezate de a
cere rezilierea contractului de prestări servicii şi de a pretinde daune-interese.
Art.42. - Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestări servicii, în cel mult 30 zile de la
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea
clauzelor contractuale în aşa măsura încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
Ait.43. - In cazul prevăzut la art.30, prestatornl are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea de



contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
Art.44. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 
Att.33. - Prezentul contract reprezintă singurul instrument juridic probant în soluţionarea eventualelor litigii pe cale 
amiabilă, ori, în caz de neînţelegere ,prin acţiune injustiţie adresată instanţei competente. 
Art.45. - Orice litigiu legat de executarea prezentului contract se va soluţiona pe cale amiabilă de către pă1ţi. Dacă 
soluţionarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, litigiul va fi supus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente. 

Prezentul contract s-a încheiat într-un număr de două exemplare originale, câte unul pentru fiecare patte. 

BENEFICIAR 
AUTORITATEA NAVALĂ 

DIRECTOR GENERAL 
Cosmin- Laurenţiu DUMITRACHE 

_
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-

/  

PRESTATOR, 
SC AUTOMAŢIX IND SA

 



ANEXAnr.1 

LISTA DE SERVICII PENTRU ECHIPAMENTELE DE AER CONDITIONAT 

Nr.crt. OPERAŢIA 

1 Inspecţie aspect general echipament ( curăţire exterioară) 
2 Curăţire/ Spălare filtru praf 
3 Verificare ventilator corp interior ( eventual ungere) 

4 Verificare etanşeitate racorduri frig ( cu detector de freon) corp interior 

5 Demontat/montat carcasă corp exterior 
6 Curăţire radiator coip exterior (eventual ungere) 
7 Verificare ventilator corp exterior ( eventual ungere) 

8 Verificare etanşeitate racorduri frig ( cu detector de freon) corp exterior 

9 Verificare presiune în circuitul de freon 
10 Testare şi verificare module electrice şi electronice 
11 Verificare conexiuni electrice corp interior - exterior 
12 Testare şi verificare funcţionare echipamente 



Anexa nr.2 
Lista aparate aer conditionat / necesar service 

Denumire locatie 
Anr central - patter 
Anr central-etaj 1 
Anr central etaj 4 
Anr central etaj 5 
Anr central etaj 6 
Anr central etaj 7 
Anr central etaj 8 
Anr central etaj 9 
Anr central etaj 10 
Anr central etaj 11 

Cz CONSTANTA 
Etaj 2 
Etaj 3 
CP Agigea 
CPMangalia 
CP Cernavoda 
CPMedgidia 
CPMamaia 
Salupe 
CP Ovidiu 
CPBasarabi 
CPMidia 

I CAMERE SERVERE 

Buc 
1 
29 
6 
6 
8 
7 
5 
7 
8 
11 

7 
9 
13 
3 
9 
2 
16 
1 
1 
1 
2 

 

Necesar service 
Mai 2022 / mattie 2023 
Mai 2022 / martie 2023 
Mai 2022/mattie 2023 
Mai 2022/mattie 2023 
Mai 2022/mattie 2023 
Mai 2022/martie 2023 
Mai 2022/martie 2023 
Mai 2022/mattie 2023 
Mai 2022/mattie 2023 
Mai 2022/martie 2023 

Mai 2022/mattie 2023 
Mai 2022/mattie 2023 
Mai 2022/matiie 2023 
Mai 2022/mattie 2023 
Mai 2022/martie 2023 
Mai 2022/maitie 2023 
Mai 2022/mattie 2023 
Mai 2022/mattie 2023 
Mai 2022/mattie 2023 
Mai 2022/mattie 2023 
Mai 2022/martie 2023 

10 service/an 

PRESTATOR, 
S.C AUTOMATIX IND SA
ADMINISTRATOR,




