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                         ROMÂNIA                            

   MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE                                 Exemplar nr. ........ 

         UNITATEA MILITARĂ 02133  

                     CONSTANȚA  

 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

Nr. ____________ din _________________ 

 

Având în vedere dispozițiile reglementărilor legale aplicabile în domeniu, respectiv, 

Legea nr.395/2004 privind activitatea hidrografică maritimă și Ordinul Ministrului Apărării 

Naționale nr. M129/2016 privind stabilirea datelor publice obținute din activitatea 

hidrografică maritimă care se pun la dispoziția utilizatorilor, a activităților hidrogrografice, 

cartografice și de publicare care se pot desfășura contra cost, precum și a tarifelor aferente 

acestora, cu modificările și completările ulterioare, părțile contractante au convenit încheierea 

prezentului Contract de prestări de servicii pentru serviciul de semnalizare maritimă prin 

faruri, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

ART.1 - PĂRȚILE CONTRACTANTE 

         S-a încheiat prezentul contract de servicii, între: 

1.1 MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE prin UNITATEA MILITARĂ 

02133 CONSTANȚA - DIRECȚIA HIDROGRAFICĂ MARITIMĂ – numită în 

continuare PRESTATOR, persoană juridică română, cu sediul social în  CONSTANȚA, str. 

FULGERULUI Nr. 1, județul CONSTANȚA, cod 900218, telefon/fax  0241/652845, cod 

fiscal 13749875, email: semnalizaremaritima@dhmfn.ro și hidro@dhmfn.ro, având 

următoarele conturi: 
 

BANCA CONT  IBAN DEVIZA 

TREZORERIA CONSTANȚA RO58 TREZ 2312 0E33 0800 XXXX LEI 

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ RO02 RNCB 0114 0320 5302 0110 LEI 

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ RO45 RNCB 0114 0320 5302 0112 EURO 

 
reprezentată legal de Nicolae VATU în calitate de Șef al Direcției Hidrografice Maritime 

Constanța, pe de o parte, 
 
și 

1.2 ......................................................................................................................, numită 

în continuare BENEFICIAR/AGENT, persoană juridică română, cu sediul social în 

......................................................................................................................................................, 

județul .................................., telefon ..................................................., fax ..............................., 

email ........................................................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 

Constanța cu numărul J ................................................, CIF ............................................., 

având contul RO........................................................................................, deschis la banca 

......................................, reprezentată legal de ............................................................................. 

în calitate de ............................................................ . 
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ART.2 - DEFINIȚII  

2.1 În cadrul prezentului Contract, termenii de mai jos sunt definiți după cum urmează, 

cu excepția cazului în care un alt înțeles este prevăzut expres de către părți sau a cazului în 

care contextul impune o altă interpretare: 

a. contract – reprezintă prezentul contract și toate anexele sale; 

b. prestator (Direcția Hidrografică Maritimă) și beneficiar/agent – părțile contractante, așa 

cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. beneficiar/agent – se definește ca agentul economic specializat și autorizat, în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare, să efectueze serviciul de agenturare nave în porturile 

românești. Agentul reprezintă nava, precum și pe comandantul, proprietarul sau operatorul 

acesteia în fața autorităților publice, a administrațiilor și a altor agenți economici, și acționează 

în limitele mandatului de împuternicire dat de aceștia și în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare aplicabile în materie; 

d. agenturarea navelor – se definește ca serviciul prestat în porturile românești maritime și 

fluviale de către agenți economici specializați și autorizați, respectiv agenți care își desfășoară 

activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

e. prețul contractului – prețul plătibil prestatorului de către autoritatea contractantă delegată, 

în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor 

asumate prin contract; 

f. servicii – activități a căror prestare fac obiectul contractului; 

g. forța majoră – un eveniment mai presus de controlul părților care nu se datorează greșelii 

sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face 

imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: războie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții 

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. 

Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți; 

h. zi – zi calendaristică; an – 365 zile. 

 

ART.3 - INTERPRETARE 

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma 

singular vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru nu este permis de 

context. 

3.2 Termenul ”zi”, ”zile” sau orice referire la zile, reprezintă zile calendaristice dacă 

nu se specifică în mod diferit. 

 

ART.4 - OBIECTUL CONTRACTULUI 

4.1 Prestatorul se obligă să asigure serviciul de semnalizare maritimă prin faruri, 

pentru navele reprezentate de Beneficiar/Agent în conformitate cu obligațiile asumate prin 

prezentul contract. 

4.2 Beneficiarul/Agentul se obligă să achite tariful calculat privind serviciul de 

semnalizare maritimă prin faruri pentru navele reprezentate, conform Ordinului Ministrului 

Apărării Naționale nr. 129 din 07.11.2016, actualizat cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

ART.5 – PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ 

5.1 Prețul contractului. Valoarea contractului reprezintă suma datorată de către 

Beneficiar/Agent către Direcția Hidrografică Maritimă Constanța calculată conform Ordinului 
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Ministrului Apărării Naționale nr. 129/07.11.2016, anexa nr. 3, punctul 2, pentru serviciul de 

semnalizare maritimă prin faruri, actualizat cu modificările și completările ulterioare. 

5.2 Prestarea acestui serviciu este scutit de T.V.A. conform Legii nr. 227/2015, art. 294. 

5.3 Plata serviciului de semnalizare maritimă prin faruri datorată de navele maritime 

străine și românești pentru fiecare intrare în porturile maritime este: 

a)   nave  maritime  =  0,03  EURO/UTB; 

       În cazuri speciale tariful se aplică la tonajul brut REDUS cum este menționat în 

Certificatul Internațional de Tonaj al navei, în conformitate cu Regulamentul Parlamentului 

European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 530/2012. Pentru buna funcționalitate și 

corectitudine, o copie a Certificatului Internațional de Tonaj va fi transmisă în termen de 5 

(cinci) zile Direcției Hidrografice Maritime Constanța. 

b)   nave   pescadoare  =  0,02  EURO/ UTB. 

5.4 Plata va fi efectuată exclusiv prin transfer bancar în unul din conturile indicate pe 

factura fiscală emisă de către Direcția Hidrografică Maritimă în vederea plății, în lei, la cursul 

practicat de Banca Națională a României din ziua facturării, conform art. 2, alin. 1 din 

Ordinului nr. 129/2016, cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul spezelor 

bancare de transfer până în momentul creditării contului Direcției Hidrografice Maritime, 

precum și riscul transferului bancar sunt asumate exclusiv de către Agent. 

5.5 Prin excepție de la punctul 5.4. plata se poate efectua și în euro, în contul special de 

valută (euro) specificat pe factura fiscală emisă, numai în cazurile teimeinic justificate de către 

Beneficiar/Agent. 

5.6 Factura emisă va fi achitată de către beneficiar/agent pentru fiecare navă în parte, 

conform datei scadente evidențiată pe factura fiscală primită. 

 

ART.6 – TERMENE DE PLATĂ. PENALITĂȚI 

6.1 În cazul în care factura fiscală nu prezintă termen scadent, atunci 

Beneficiarul/Agentul este obligat să achite integral factura în termen de maxim 45 (patruzeci 

şi cinci) de zile de la data comunicării de către Direcția Hidrografică Maritimă Constanța, prin 

fax sau email.  

6.2 Nerespectarea clauzei 6.1. va conduce la plata de dobânzi legale penalizatoare, după 

cum urmează: 

a) dobânzile legale penalizatoare sunt calculate conform prevederilor Legii nr. 72/2013, 

în cunatum de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea neexecutată a 

obligației până la data îndeplinirii integrale a acesteia; 

b) dobânzile legale penalizatoare se datorează începând cu prima zi după termenul 

prevăzut la art. 6.1.  

6.3 Dacă factura nu a fost achitată, la data scadenței, Prestatorul informează 

Beneficiarul/Agentul prin preaviz (document distinct de factură, care se transmite numai 

Agenților care nu și-au achitat factura în termenul legal). 

6.4 Reclamațiile ulterioare efectuării plății facturilor se conciliază între părți în termen 

de 10 (zece) zile lucrătoare de la data formulării pretențiilor de către Beneficiar/Agent. 

 

ART.7 – EMITEREA ȘI COMUNICAREA FACTURII FISCALE. REGULARIZARE 

7.1 Părțile convin că, în baza informațiilor furnizate de către Autoritatea Navală 

Română, C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța și Brigada 243 

Radioelectronică și Observare Constanța,  Direcția Hidrografică Maritimă Constanța va emite 

factura în lei, cuprinzând tariful pentru serviciul utilizat. Facturarea în lei, pentru tariful 
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prevăzut în Euro, se va face la cursul de schimb publicat de către Banca Națională a României 

valabil la data emiterii facturii. 

7.2 Direcția Hidrografică Maritimă Constanța va comunica factura Beneficiarului/ 

Agentului, prin fax sau email, în cel mai scurt timp de la data emiterii acesteia, dată de la care 

începe să curgă obligația de plată a facturii. Totodată, originalul facturii va fi transmis către 

Beneficiar/Agent prin poștă/curier. 

7.3 Factura se consideră comunicată către Beneficiar/Agent la momentul transmiterii 

prin fax sau email a informației, indiferent de data la care Agentul a primit factura în original. 

7.4 Eventualele regularizări privind diferențele constatate de către Direcția Hidrografică 

Maritimă Constanța cu privire la facturile emise anterior și a verificărilor interne, se 

regularizează prin emiterea altor facturi de diferențe. 

7.5 În cazul în care Agentul nu formulează și nu transmite în scris obiecțiuni cu privire 

la sumele prevăzute în facturile emise, în termen de 5 (cinci) zile de la data comunicării 

facturii fiscale prin email sau fax, factura se consideră acceptată la plată de către Agent. 

7.6 În situația în care Direcția Hidrografică Maritimă Constanța constată neconcordanțe 

cu privire la derularea contractului ulterior încetării relațiilor contractuale, iși rezervă dreptul 

să acționeze Beneficiarul/Agentul pe orice cale permisă de legislația română aplicabilă, în 

vederea recuperării sumelor nefacturate, în interiorul termenului de prescripție conform legilor 

în vigoare. 

7.7 Modificări ale tarifelor și condiții de aplicare. Prețul contractului suferă 

modificări numai în contextul schimbărilor impuse de prevederile cadrului legislativ incident, 

cu obligația ca prestatorul să notifice Beneficiarul/Agentul în termen de maxim 10 (zece) zile 

lucrătoarea această modificare. 

 

ART.8 - DURATA CONTRACTULUI 

8.1 Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de ......... luni și intră în vigoare la 

momentul semnării și înregistrării acestuia la registratura Direcției Hidrografice Maritime 

Constanța și produce efecte de la data de .................... . 

8.2 În cazul nedenunțării prezentului contract de către nici una din părțile contractante 

prin condiții sau clauze prezente în acest contract, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de 

data expirării termenului pentru care a fost încheiat, acesta se prelungește de drept cu o 

perioadă de 12 (doisprezece) luni în fiecare an, începând cu data de 01 ianuarie. 

 

ART.9 - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

9.1 Prestatorul de servicii se obligă să: 

        a) execute operativ și în bune condiții de calitate serviciile de semnalizare maritimă prin 

faruri, conform reglementărilor în vigoare; 

        b) prezinte Beneficiarului/Agentului, cu celeritate, facturile fiscale emise pentru fiecare 

navă în parte ce a beneficiat de serviciu de semnalizare maritimă prin faruri; 

        c) notifice în termenele prevăzute în prezentul contract orice modificare legată de tarifele 

practicate pentru serviciul de semnalizare maritimă care pot influența facturarea serviciului. 

9.2 Beneficiarul serviciilor se obligă să:  

        a) achite contravaloarea serviciului prestat de către Direcția Hidrografică Maritimă 

Constanța, așa cum se prevede în prezentul Contract la ART. 5, cu respectarea întocmai a 

termenilor și condițiilor prevăzute; 

        b) comunice în scris către Direcția Hidrografică Maritimă Constanța, în termen de           

5 (cinci) zile, orice modificare survenită în datele sale de identificare, în vederea încheierii 

unui act adițional la contract ce va cuprinde noile elemente de identificare; 
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        c) să-și instruiască personalul de deservire pentru asigurarea unei activități operative   

conform contractului. 

 

ART.10 - ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

10.1 Părțile contractante convin că prezentul contract își poate înceta valabilitatea prin 

acordul ambelor părți. 

10.2 Prezentul contract încetează de plin drept cu plata de daune, în temeiul art. 1553 

Cod Civil, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești (sau tribunal arbitral) 

sau indeplinirea vreunei alte formalități sau proceduri (punere în întârziere, somație etc), în 

cazul în care una dintre părti: 

        - nu își execută una dintre obligațiile enumerate la ART.9, din prezentul contract;  

  - în cazul în care Beneficiarul/Prestatorul va iniția procedurile legale de divizare, 

dizolvare, fuziune sau va ajunge la faliment, prezentul contract va înceta dar 

Beneficiarul/Prestatorul nu va fi scutit de plata daunelor cauzate Prestatorului/Beneficiarului 

ca efect al neîndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul contract. 

   Beneficiarul/Prestatorul se obligă să notifice în scris cu privire la situațiile mai sus 

menționate în termen de 24 (douăzecișipatru) de ore de la înscrierea mențiunii la Registrul 

Comerțului.  

         Dacă Beneficiarul/Prestatorul nu își va respecta întocmai obligațiile stipulate în acest 

contract sau acestea nu vor fi executate corespunzator în termenul ce va fi prevazut într-o 

notificare scrisă, Prestatorul/Beneficiarul este în drept să denunțe unilateral contractul 

rezervându-și dreptul la despăgubiri. 

10.3 Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va 

notifica celeilalte părți, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data la care încetarea 

urmează să-și producă efectele. 

10.4 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja 

scadente între părțile contractante. 

10.5 Prevederile prezentului contract nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil 

a cauzat încetarea contractului. 

 

ART.11 – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ ȘI FORȚA MAJORĂ 

11.1 Prestatorul/Beneficiarul este răspunzător pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea 

incompletă/necorespunzătoare a obligațiilor ce îi revin potrivit reglementărilor legale 

aplicabile în vigoare. 

11.2 Forța Majoră. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la 

termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații 

care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea 

necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită 

de lege. 

        Evenimentul de forță majoră poate fi un fenomen natural extern cu caracter extraordinar, 

imprevizibil și de neînlăturat (cutremur, inundație, furtună, alunecare de teren, secetă, 

incendiu, etc.), precum și un fenomen social (război, grevă, etc.); 

11.3 Partea contractantă aflată în situație de forță majoră este obligată să înștiințeze 

despre aceasta cealaltă parte, în termen de 24 (douăzecișipatru) de ore de la data apariției 

cazului de forță majoră și de a-i comunica dovezile corespunzătoare producerii evenimentului, 

cu mijloace de probă specifice fiecărui astfel de eveniment în parte (certificat emis de Camera 

de Comerț, rapoarte meteo, seismologice, declarații oficiale, presă scrisă, etc.) în termen de 30 
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(treizeci) de zile; totodată va lua masuri operative de evitare, limitare a efectelor cauzate de 

forța majoră; 

11.4 Dacă în termen de 30 (treizeci) de zile de la producere, evenimentul respectiv nu 

încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca 

vreuna dintre ele să pretindă daune interese. 

11.5 Dovada forței majore cade în sarcina părții care o invocă și poate fi facută cu 

documente emise de autoritatea în care a apărut forța. 

 

ART.12 - NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI 

12.1 În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 

celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă 

a prezentului contract. 

12.2 În cazul în care notificarea se face pe cale poștală/curier ea va fi transmisă prin 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data 

menționată de oficiul poștal primitor/curier pe această confirmare. 

12.3 Dacă notificarea se trimite prin fax sau email - ea se consideră primită în prima zi 

lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

12.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt 

confirmate prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente. 

12.5 Beneficiarul va suporta toate consecințele rezultate din nenotificarea imediata a 

prestatorului asupra oricăror modificări de nume nave, indicative de apel, de contract cu 

navele respective sau schimbare de Autoritate de decontare, acesta fiind obligat să achite toate 

restanțele până la data notificării în scris a prestatorului asupra acestor schimbări. 

 

ART.13 – CESIUNEA CONTRACTULUI.  

13.1 Agentul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin 

contract, niciunei terțe persoane fizice sau juridice. 

13.2 Orice act sau fapt juridic încheiat de către Agent cu nerespectarea interdicției de 

mai sus nu va fi opozabil Direcției Hidrografice Maritime Constanța. Într-un astfel de caz, 

Direcția Hidrografică Maritimă are dreptul să solicite Agentului daune-interese.  

 

ART.14 – LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA 

14.1 Legea aplicabilă prezentului contract este legea română în vigoare. 

14.2 Părțile înțeleg faptul că, pe lângă drepturile și obligațiile contractuale, fiecare dintre 

părți are drepturi și obligații stabilite prin lege. Fiecare parte își asumă riscul de eroare cu 

privire la înțelegerea oricărei prevederi din contract. Problemele nereglementate sau cele care 

pot apărea în derularea contractului cât și în interpretarea corectă a unor interpretări, se 

soluționează conform normelor Codului civil român, precum și în conformitate cu 

reglementările legale generale și speciale în materie, aflate în vigoare. 

 

ART.15 – SOLUȚIONAREA LITIGIILOR. AMENDAMENTE. CLAUZE PRIVIND 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

15.1 Prestatorul și Beneficiarul au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea 

prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie 

rezolvate pe cale amiabilă, prin tratative directe de către reprezentanții lor. 

15.2 Dacă, după 15 (cincisprezece) zile de la încetarea acestor tratative neoficiale, 

Prestatorul și Beneficiarul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, 



 7 

părțile se vor adresa instanțelor judecătorești române competente material, din municipiul 

Constanța. 

15.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor 

circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii contractului. 

15.4 Prezentul contract stabilește condițiile generale de protecție a datelor cu caracter 

personal care se regăsesc în contractele/comenzile încheiate în vederea respectării prevederilor 

Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

 Prin semnarea acestui contract se consideră că părțile au fost informate, notificate și își 

declară conformitatea cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date, cu următoarele precizări: 

a) părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, 

privind protecția datelor cu caracter personal.   

b) Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se 

aplică oricărui operator de date sau imputernicit situate în Uniunea Europeană și 

oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate 

situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile 

confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi inclusive, dar fără a se limita la: 

● capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, 

corectarea sau transferul informațiilor personale; 

● informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un 

interval maxim de 72 ore și, încazul Furnizorului nu mai târziu de 24 ore de la 

momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția 

acestuia; 

● îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării 

cu Regulamentul 679/2016.  

c) Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au 

încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării, orice prelucrare suplimentară sau în alt 

scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De 

asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată 

la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.  

d) Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau 

comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt 

mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice 

necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză:  

● vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de 

prelucrare a datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter 

personal; 

● vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor; 

● se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare 

a datelor au acces numai la datele la care au drept de acces și că datele cu 

caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără 

autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare; 

 ● se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, 

modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau 
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transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se 

doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de 

transmitere a datelor; 

● se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, 

modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de 

prelucrare a datelor; 

● se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter 

personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractual 

incheiat între Părți; 

● se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau 

pierdere accidentală; 

● se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat. 

 

ART.16 – COMUNICĂRI. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

16.1 Orice comunicare/notificare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului 

contract, trebuie să fie transmisă în scris, pe suport de hârtie și va fi considerată ca transmisă 

corespunzător: 

a) de la momentul predării, dacă a fost predată sub semnătură, la adresa menționată în 

contact sau la o altă adresă ce a fost anterior comunicată celeilalte părți; 

b) de la momentul primirii de către expeditor a confirmării de încheiere a transmisiei, 

dacă a fost transmisă prin fax la numărul menționat în contract sau la un alt număr, ce a fost 

anterior comunicat celeilalte părți, precum și de la momentul confirmării transmiterii 

mesajului pe email; 

c) de la primirea confirmării de la oficiul poștal/curier respectiv, dacă este trimisă prin 

scrisoare recomandată la adresa menționată în contract sau o altă adresă ce a fost anterior 

comunicată celeilalte părți. 

16.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în 

momentul primirii. 

16.3 Orice comunicare/notificare ce urmează a fi efectuată în legătură cu aspectele 

reglementate prin acest Contract va fi transmisă la adresele de mai jos: 
 

(i) DHM: U.M. 02133 CONSTANȚA - DIRECȚIA HIDROGRAFICĂ MARITIMĂ   

    Adresa: Municipiul Constanța, Str. Fulgerului Nr.1, 900218, Jud. Constanța, România 

    Email: semnalizare.maritima@dhmfn.ro și hidro@dhmfn.ro 

    Telefon/fax: 0241. 652845 / 0241.651040 / 0241.513065 

    În atenția: Domnului Șef al ............................................... 

 

(ii) Societatea: ................................................................................................................... 

      Adresa: ....................................................................................................................... 

      Email: ......................................................................................................................... 

     Telefon/Fax: ................................................................................................................ 

     În atenția: Domnului .................................................................................................... 

16.4. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

ART.17 - CLAUZE FINALE     

        17.1 Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală 

dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

mailto:hidro@dhmfn.ro
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        17.2 În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă 

vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a 

obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său. 

        17.3 Părțile au înțeles să încheie azi, ..................................... prezentul contract într-un 

număr de două exemplare, din care unul pentru BENEFICIAR și unul pentru PRESTATOR. 

   

 

 

 

             PRESTATOR                                                          BENEFICIAR 

      U.M. 02133 CONSTANȚA- 

     DIRECȚIA HIDROGRAFICĂ  

                                          

Comandantul U.M. 02133 Constanța                                         DIRECTOR GENERAL,                        

                         

 

         

                                                                                              DIRECTOR ECONOMIC, 

                                                                                                         

                Contabil șef  

              

                                            

          

 

 

 

        Consilier juridic 

  

 

  

 

 

Responsabil contract 

  

 

  


