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CONTRACT DE FURNIZARE  
ENERGIE ELECTRICA  

 
 

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare, 
  

Între 
  
COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ, cu sediul în Bucureşti, 

str. Cristian Popisteanu, nr. 2-4, Sector 1, Bucuresti, telefon: 021.317.00.48, fax: 
021.310.02.06, codul fiscal 15599677, cont RO87TREZ23A510103200103X, deschis la 
Trezoreria Statului, reprezentat prin dl. Nicolae Cristian STĂNICĂ – Preşedinte, în 
calitate de achizitor, pe de o parte 
şi  

SC ...................................................................., cu sediul în ........................, str. 
......................................, nr..............., cod poştal ...................., telefon ......................, 
fax/e-mail ..................., înregistrată la Registrul Comerţului cu nr................................., 
cod unic de înregistrare ............................., cont ......................................................., 
deschis la ........................., reprezentată prin ................................., ..................., în 
calitate de furnizor pe de altă parte. 

    
           I. DEFINIŢII 
 
Art. 1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a) contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale; 
b) achizitor şi furnizor - părțile contractante, aşa cum sunt acestea numite în  

prezentul contract; 
c) prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
asumate prin contract; 

d) produse - bunurile cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care 
furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 

e) servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de 
furnizarea produselor, cum ar fi transportul, distribuția şi orice alte asemenea 
obligaţii care revin furnizorului prin contract; 

f) destinație finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza 
produsele/serviciile; 

g) SEN – Sistemul Energetic Național; 
h) operator de sistem - entitate operațională care asigură funcționarea coordonată a 

instalațiilor de producere, transport şi distribuție a energiei electrice și termice, 
componente ale SEN; 

i) operator de transport -  entitate operațională care deține, exploatează, întreține, 
modernizează şi dezvoltă rețeaua de transport a energiei electrice; 

j) punct de măsură - locul în care se măsoară energia electrică furnizată; 
k) dispecer energetic - dispeceratul energetic național; 
l) operator de distribuție - persoană juridică, titulară a unei licențe de distribuție,  

care deține, exploatează, întreține, modernizează şi dezvoltă o rețea electrică de 
distribuție; 

m) punct de delimitare - punct al unei rețele electrice care delimitează patrimonial 
instalațiile electrice ale achizitorilor de cele ale operatorului de distribuție; 
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n) operator energie electrică - persoană juridică titulară a unei licențe de furnizare, 

care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor achizitori, în 
baza unui contract de furnizare; 

o) JT (joasă tensiune) - tensiune de  cel mult 1 kV; uzual 0,4 kV; 
p) MT (medie tensiune) - tensiunea de lucru a părților active în regim normal de 

funcționare este mai mare decât valorile prevăzute pentru joasă tensiune, dar mai 
mică de 110 kV; 

q) operator de măsură - agent economic care administrează şi operează un sistem 
de măsurare a energiei electrice; 

r) operator al pieței centralizate de energie electrică - operatorul economic titular de 
licență care asigură organizarea şi administrarea unei piețe centralizate de 
energie electrică; 

s) dezechilibru - diferența dintre valorile planificate şi cele realizate pentru producția, 
consumul şi schimburile aferente unei unități de producţie sau SEN în totalitate, 
după  caz; 

t) unitate de producţie - un singur ansamblu de mașini rotative destinat să 
transforme energia de altă formă în energie electrică; 

u) consumator eligibil – consumatorul final de energie electrică care are dreptul să își 
aleagă furnizorul și să contracteze direct cu acesta energia electrică necesară; 

v) 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 
acordului-cadru şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
acordului-cadru; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, 
incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a 
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 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 obligaţiilor 
uneia din părţi; 

w) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
 II. OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
Art. 2. (1) Obiectul contractului îl constituie furnizarea energiei electrice MT, cod CPV 
09310000-5, la locul de consum din sediul COMISIEI NAȚIONALE DE STRATEGIE ȘI 
PROGNOZĂ, aflat la adresa str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, sector 1, București. 
 (2) Achizitorul are obligaţia de a plăti furnizorului prețul convenit pentru cantitatea de 
energie electrică efectiv consumată/loc consum. 
 

 III. CANTITATEA DE ENERGIE ACTIVĂ CONTRACTATĂ 
 
Art. 3. Cantitatea totală de energie electrică activă ce urmează a se contracta (cantitate 
estimată) pe perioada de valabilitate a contractului este de maximum 55 MWh - Medie 
Tensiune: 

 
IV. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A FURNIZĂRII 
 

Art. 4. (1) Cantitatea estimată de energie electrică ce urmează să fie cumpărată de către 
achizitor de la furnizor, începând cu data de 01.01.2022 ora 00:00 și până la data de 
30.06.2022 ora 24:00, este menționată la art.3.  

Furnizorul va furniza toată cantitatea de energie electrică consumată efectiv de 
către achizitor, indiferent de prognozele medii orare şi de cantitatea estimată prevăzută 
la art.3. 
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 Pe toată perioada de derulare a contractului furnizorul va suporta integral costurile 
dezechilibrelor. 

(2) Achizitorul va plăti furnizorului contravaloarea energiei electrice consumată 
efectiv. 
Art. 5. (1) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este 
măsurată de către Operatorul de măsurare competent, în conformitate cu Codul de 
măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr.103/2015 sau 
conform codului de măsurare a energiei electrice în vigoare la data efectuării serviciului 
de măsurare.  

(2) Părțile vor respecta instrucțiunile şi comenzile operative emise de către 
operatorul de sistem în baza Codului tehnic al rețelei de transport, aprobat prin Ordinul 
președintelui ANRE nr.22/2017.  

 Obligaţiile ce revin fiecărei părţi în baza prezentului contractnu exced prevederile 
Codului tehnic al rețelei de transport. 

(3) Părțile se obligă să respecte prevederile "Regulamentului de furnizare a 
energiei electrice la clienți" în vigoare.  

(4) Încheierea contractului/contractelor pentru transportul/servicii de sistem 
/administrare piața/distribuția energiei electrice de la furnizor până la achizitor se face de 
către furnizor.  

(5) Părțile vor comunica operatorului pieței de energie electrică datele necesare, 
pe toată durata contractului.  

(6) Tarifele aferente transportului, serviciilor de sistem, administrare piață, 
distribuție energie electrică, alte tarife reglementate sunt stabilite de către Autoritatea 
Națională de Reglementare în domeniul Energiei şi publicate în Monitorul Oficial al 
României.  

Orice modificare a acestor tarife pe perioada contractului va duce la actualizarea 
acestor tarife. În acest caz, furnizorul are obligaţia de a-l înștiința pe achizitor cu privire la 
modificarea tarifelor reglementate pe perioada derulării contractului. 

(7) Alimentarea locurilor de consum se realizează conform Avizului tehnic de 
racordare şi în baza Convenției de exploatare. 
 

V. PREŢUL CONTRACTULUI. FACTURARE,  MODALITĂŢI DE PLATĂ ȘI 
SANCȚIUNI 

 
Art. 6.  (1) Achizitorul va plăti furnizorului prețul pentru energia electrică activă efectiv 
consumată, (lei/MWh), determinată potrivit înregistrărilor contorului de decontare, preț 
format din: 
- preț fix şi invariabil pe intervale orare/preţ de bază (furnizor), neschimbat pe perioada 
duratei contractului şi indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată, 
- tarife reglementate, conform prevederilor legale în vigoare.  
Prețul energiei electrice active se stabilește la joasă tensiune şi medie tensiune. 
     (2) Prețul contractului (lei/MWh) cuprinde următoarele componente: 
 

 Medie Tensiune 
Preț unitar fix ofertat pentru furnizare energie 
electrică „MT” .............. lei/MWh 

Tarife reglementate ANRE 
Tarif mediu pentru introducere e.e. din reţea 
(TG) ................. 

Tarif mediu pentru extragere e.e. din reţea (TL) ............... 
Tariful pentru serviciul de sistem (TSS) .................. 
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Tariful pentru serviciul de distribuţie medie 
tensiune (MT) ................ 

Contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență ............... 
Contravaloare achiziție certificate verzi ............... 
Acciza ................ 
TVA ................ 

TOTAL lei inclusiv taxe, fără TVA/MWh ............. 
TOTAL lei cu TVA/MWh ............. 

 
Prețul unitar de furnizare al energiei electrice active este fix şi invariabil pe 

intervale orare, neschimbat pe perioada duratei contractului şi indiferent de cantitatea de 
energie electrică efectiv consumată, garantat, ferm şi nemodificabil pentru perioada de 
valabilitate a contractului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 164, alin. (4) din 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului cadru din legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Tarifele pentru serviciile de transport, de sistem şi de decontare pe piața angro de 
energie electrică, tarifele de distribuție a energiei electrice, precum şi alte tarife ce pot fi 
introduse de autoritatea competentă, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență şi 
valoarea certificatelor verzi (calcul valoare/mod de facturare), sunt reglementate prin 
legislația în vigoare aplicabilă la momentul facturării, ele putând fi modificate şi 
completate ca urmare a modificărilor legislative incidente. Orice modificare a acestora, 
prin modificarea legislației aplicabile (eliminare, completare, modificare valoare etc.), va 
duce la actualizarea automată a valorilor facturate de către furnizor, fără a fi necesară 
modificarea prezentului contract, furnizorul notificând achizitorului modificările intervenite, 
cu precizarea temeiului legal al acestora. 

(3) Valoarea prezentului contract este de .................... lei fără TVA, respectiv 
....................... lei TVA inclus, ce urmează a se achita conform prevederilor art. 82 din 
Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ordinul ANRE 
64/2014. 

(4) Dacă ziua limită de plată nu este o zi lucrătoare, atunci ziua limită de plată se 
consideră a fi următoarea zi lucrătoare. 

(5) Factura va fi emisă lunar în intervalul de zile 1-15 ale luni pentru consumul din 
luna precedentă, în care se va evidenția consumul pentru fiecare loc de consum. Factura 
va fi achitată integral în termen de maximum 30 de zile de la data primirii. 

(6) Determinarea şi facturarea costurilor cu certificate verzi se va efectua conform 
prevederilor legale în vigoare, Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea OUG nr. 57/2013 
privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Aceste costuri vor fi 
evidențiate distinct pe factură.  
 Valoarea certificatelor verzi facturate se va calcula potrivit prevederilor legale în 
vigoare.  

 (7) Regularizarea sumelor ce reprezintă costurile de achiziționare a certificatelor 
verzi corespunzătoare consumului de energie electrică înregistrat la locul de consum 
aparținând achizitorului (corelat cu perioada de valabilitate a contractului) se va face 
conform reglementărilor legale în vigoare. Achizitorul va achita facturile emise de furnizor 
în termenul de plată stabilit în contract, ale cărui prevederi se aplică şi în ceea ce 
privește emiterea şi achitarea facturilor de regularizare pentru certificate verzi, indiferent 
de valabilitatea contractuluişi a condițiilor tehnico-economice la data emiterii acestor 
facturi, prevederile acestora supraviețuind în vederea aplicării lor în ceea ce privește 
factura de regularizare şi plata acesteia. 

(8) Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență a fost aprobată prin Ordinul 
ANRE nr. 114/27.06.2018. Valoarea efectivă a contribuției se calculează prin înmulțirea 
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valorii unitare (lei/MWh) în vigoare la data facturării cu cantitatea de energie electrică 
activă consumată, la care se aplică taxa pe valoarea adăugată.  

Această valoare va fi evidențiată separat în factura emisă în conformitate cu 
reglementările în vigoare, nefiind inclusă în prețul contractului convenit între părţi.  

(9) La încetarea contractului, în situația în care una din părţi are debite față de 
cealaltă, regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către partea creditoare. 

(10) În cazul în care o sumă facturată de furnizor este contestată integral sau în 
parte de achizitor, acesta va înainta o notă către furnizor, cuprinzând obiecțiile sale şi va 
plăti suma rămasă necontestată până la data scadenței. Pentru sumele contestate, dar 
stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecătorească a fi datorate de achizitor, 
acesta va plăti, pe lângă suma datorată, o penalitate calculată conform prevederilor art.6, 
alin.(14) a prezentului contract.  

(11) Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în Lei prin transfer bancar în 
contul de trezorerie al furnizorului. 

(12) Se consideră drept dată de efectuare a plății data validării ordinului de plată. 
(13) Factura se consideră achitată de către achizitor la data înregistrării plății în 

extrasul bancar al furnizorului.  
(14) În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţiile în 

termenul prevăzut la art.6 alin.(3) din prezentul contract, furnizorul are dreptul de a 
solicita penalități, după împlinirea termenului de plată scadent, pentru facturile care nu 
sunt contestate, aplicată la valoarea facturilor neachitate.   

(15) În cazul în care furnizorul – din vina sa exclusivă – nu îşi îndeplinește 
obligațiile asumate, începând cu ziua imediat următoare, achizitorul are dreptul de a 
deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art.3 alin.(21) 
din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi 
penalizatoare pentru obligaţii bănești, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, calculată la valoarea ultimei facturi corespunzătoare furnizării de 
energie electrică aferentă unei luni întregi. 

(16) În cazul în care, ca urmare a unor recalculări conciliate între părţi, nivelul 
consumului facturat se reduce, nu se vor încasa penalități pentru diferența respectivă, iar 
aceasta va fi compensată din valoarea următoarei facturi. 

(17) Prezentul contract va putea fi denunțat unilateral de către oricare dintre părţi, 
cu un termen de notificare prealabilă de 30 de zile calendaristice, în condițiile respectării 
legislației specifice în materie. Partea care nu respectă termenul de notificare prealabilă 
va fi urmărită pentru neplata energiei electrice contractate şi nelivrate sau neconsumate 
pe parcursul celor 30 de zile calendaristice pentru care nu s-a dat notificare prealabilă.  
  

VI. DURATA CONTRACTULUI  
 
Art. 7. Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pentru o perioadă de 6 luni, 
începând cu data de 01.01.2022 ora 00:00 şi până la data de 30.06.2022 ora 24:00. 
 

VII. OBLIGAŢII ŞI GARANŢII 
 

Art. 8. (1) Părțile se obligă una față de cealaltă să dețină, pe parcursul derulării 
contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligaţiilor cuprinse în 
prezentul contract, conformându-se în acelaşi timp tuturor cerințelor legale.  
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(2) Părțile se obligă una față de cealaltă să asigure accesul, conform legii, la toate 

informaţiile, documentațiile şi datele necesare bunei derulări a contractului şi care sunt 
accesibile conform reglementărilor în vigoare tuturor autorităților statului, instituțiilor 
financiar-bancare, consultanților şi contractanților. 
Art. 9. Părțile nu vor dezvălui informaţiile confidenţiale obținute în cadrul prezentului 
contractunor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii. 
Fac excepție cazurile în care: 
a) există consimţământul scris al părţii ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea 
informației respective; 
b) informaţia era deja publică la momentul dezvăluirii; 
c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării 
unui ordin sau a unei decizii din partea unei autorități competente ori în scopul respectării 
unei norme legale imperative în vigoare; 
d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităților care constituie 
obiectul contractului subsecvent. 
 

VIII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

Art. 10. (1) Obligaţiile furnizorului:  
a)  Să menţină acelaşi preţ unitar ofertat pe toată perioada de derulare a contractului, cu 
excepţia cazurilor prevăzute la art. 164, alin. (4) din HG nr. 395/2016 cu modificările și 
completările ulterioare, menţionate în prezentul contract la art. 6 alin. (2); 
b) Furnizorul îşi asumă responsabilitatea echilibrării pentru achizitor, la prețurile 
prezentului contract; 
c) Să dețină licența de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia 
privind alimentarea achizitorilor; 
d) Să asigure achizitorului cantităţile de energie electrică şi continuitatea în alimentarea 
cu energie electrică, în termenii prezentului contractşi în conformitate cu Standardul de 
performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, precum şi cu activitatea 
achizitorului, ce conform legislației în vigoare trebuie să asigure continuitatea serviciilor 
de interes național; 
e) Să reprezinte achizitorul pe piața de electricitate din România; 
f) Pentru întreruperile în distribuția energiei electrice care depășesc timpul maxim de 
restabilire a alimentării prevăzut în contractul de distribuție, mai exact 12 ore pentru 
mediul urban, 24-72 ore pentru mediul rural (72 ore în condiții meteo nefavorabile), 
aferent achizitorului şi ale căror cauze s-au identificat a fi în culpa distribuitorului, 
furnizorul va plăti achizitorului despăgubiri pentru daunele dovedite, in conformitate cu 
reglementarile aplicabile; 
g) Să acorde despăgubiri pentru daunele dovedite de achizitor, provocate de întreruperi 
în alimentarea cu energie electrică în conformitate cu reglementările aplicabile; 
h) În cazul unor defecțiuni în instalațiile de utilizare ale achizitorului, să ia măsuri, la 
cererea acestuia, de anunțare a operatorului de distribuție pentru întrerupere a furnizării 
energiei electrice şi de separare vizibilă a instalației de utilizare a achizitorului de 
instalația de alimentare, pentru a nu produce perturbări în SEN; 
i) Să respecte standardul de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 
care ține efectiv de competențele furnizorului; 
j) Să propună modificarea şi completarea contractuluide furnizare a energiei electrice sau 
ale anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi, sau atunci când consideră 
necesară detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi fără a depăși limitele 
legislației în vigoare; 
k) Să factureze achizitorului energia electrică, în condițiile din contractului, în funcție de 
consumul efectiv de energie electrică realizat;  
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l) Să verifice în cel mai scurt timp situațiile deosebite sesizate de achizitor şi să răspundă 
în termen legal tuturor reclamațiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia, conform 
Standardului de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei electrice; 
m) Să recupereze, la cererea justificată a achizitorului, despăgubirile rezultate în urma 
producerii de daune materiale din culpa operatorului de transport şi sistem sau 
operatorului de distribuție, după caz, în conformitate cu reglementările aplicabile; 
n) Să depună diligențe pe lângă operatorul de distribuție pentru garantarea siguranței în 
exploatare a instalațiilor; 
o) Să anunțe achizitorul, cu 5 zile înainte, despre întreruperile programate în furnizarea 
energiei electrice; 
p) Să furnizeze achizitorului, la cererea acestuia, informaţii privind istoricul de consum, 
eventuale sume de bani datorate/plătite achizitorului, precum şi privind penalități plătite 
de acesta pentru întârzieri în plata facturilor; 
q) Să verifice în cel mai scurt timp situațiile deosebite sesizate de achizitor şi să 
răspundă în termen legal tuturor reclamațiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia conform 
Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice aprobat 
prin Ordinul ANRE nr.6/2017; 
r) Să ofere achizitorului suport şi consultanță permanentă, informări periodice şi complete 
legate de furnizarea energiei electrice; 
s) Să respecte Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei 
electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 6/2017, precum şi orice altă reglementare ANRE 
privind calitatea energiei electrice furnizate; 
t)  Să asigure achizitorului puterea şi energia electrică conform contractului; 
u) Să solicite operatorului de distribuție plata de despăgubiri pentru daunele dovedite de 
achizitor, provocate de întreruperi în alimentare/calitatea necorespunzătoare a energiei 
electrice distribuite, ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa distribuitorului, cu 
respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare şi a prevederilor legale în vigoare.  

 
(2) Drepturile furnizorului: 

a) Să factureze, să încaseze contravaloarea cantităților de energie electrică vândută şi 
să aplice penalități achizitorului în situația nerespectării termenelor limită de plată, potrivit 
prevederilor prezentului contract; 
b) Să recalculeze, în baza datelor transmise de operatorul de distribuție competent, 
împreună cu achizitorul, consumul pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată 
defectarea contorului, pe baza metodologiei şi procedurilor emise de autoritatea 
competentă; 
c) Să recupereze de la achizitor, în baza datelor transmise de operatorul de distribuție 
competent, contravaloarea energiei electrice consumate fraudulos; 
d) Să efectueze, prin sondaj, verificarea înregistrărilor la grupul de măsură; 
e) Să aibă acces în incinta achizitorului, pentru verificarea instalației de alimentare şi 
utilizare a energiei electrice, a grupurilor de măsurare/contoare şi a respectării 
prevederilor contractuale; accesul se va efectua în prezență delegatului împuternicit al 
achizitorului; 
f) De a pretinde despăgubiri achizitorului pentru pagubele dovedite produse în 
instalațiile de distribuție ca urmare a funcționării necorespunzătoare a echipamentelor 
sau instalațiilor achizitorului, ori a acțiunii personalului acestuia; despăgubirea datorată 
de achizitor va fi la nivelul prejudiciului suferit de furnizor/distribuitor în concordanță cu 
procedurile și legislația în vigoare în domeniul energiei electrice; 
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g) Să sisteze furnizarea energiei electrice în condițiile art. 59 alin. (4) din Ordinul 
președintelui ANRDE nr. 64/2014, acordând achizitorului un preaviz de 5 zile lucrătoare, 
în condițiile în care acesta nu plătește factura în termenul prevăzut la art.6 alin.(3). În 
cazul plăților parțiale efectuate de către achizitor, acesta va preciza locurile de consum 
pentru care nu s-a achitat factura pentru energia electrică, pentru a fi deconectate; 
reluarea serviciului prestat se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la 
achitarea facturii, a penalităților datorate, a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi 
reluarea serviciului prestat; 
h) să întrerupă alimentarea energiei electrice în condițiile nerespectării de către achizitor 
a clauzelor contractuale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 
i) orice alte drepturi prevăzute de legislația şi reglementările în vigoare. 
 

(3) Obligaţiile achizitorului: 
a) Să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor, în conformitate cu 
prevederile din contract; 
b) Să asigure prin soluții proprii, tehnologice şi / sau energetice evitarea unor efecte 
deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică din SEN, în cazul în care există 
echipamente sau instalații la care întreruperea alimentării cu energie electrică peste o 
durată critică mai mică decât cea corespunzătoare nivelului de siguranţă poate produce 
incendii, accidente umane, explozii, deteriorări de utilaje etc ; 
c) Să i-a măsurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a 
instalațiilor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al instalațiilor de 
protecție şi automatizare, pentru asigurarea funcționării în continuare a receptoarelor 
importante în cazul funcționării automaticii din instalațiile distribuitorului sau ale 
achizitorului, în scopul exploatării sigure şi economice a instalațiilor. 
d) Să respecte normele şi prescripțiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor 
negative asupra calității energiei electrice; 
e) Să respecte dispozițiile dispecerului energetic, conform reglementărilor în vigoare 
privind schema de funcționare a instalațiilor achizitorului racordate la SEN; 
f) Să nu modifice valorile parametrilor de protecție şi de reglaj stabilite cu furnizorul şi 
distribuitorul/transportatorul; 
g) Să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza 
întocmirii contractului; 
h) Să suporte costul remedierii defecțiunilor produse în instalațiile 
distribuitorului/transportatorului, din vina sa, al contravalorii justificate a pagubelor 
produse și dovedite; 
i) Să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice şi să nu 
influențeze funcționarea corectă a acestora; 
j) Să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecțiune pe care o constată în 
funcționarea grupului de măsurare; 
k) Să permită accesul distribuitorului în instalațiile electrice de distribuție; 
l) Orice alte obligaţii prevăzute de Legea energiei electrice și a gazelor naturale 
nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, şi de Regulamentul de furnizare a 
energiei electrice la achizitori.  
 

(4) Drepturile achizitorului: 
a) Să consume energie electrică din instalațiile distribuitorului în conformitate cu 
prevederile prezentului contractşi ale normelor legale; 
b) Să recalculeze, împreună cu furnizorul, consumul pentru o perioadă anterioară, atunci 
când se constată defectarea contorului, pe baza metodologiei şi procedurilor emise de 
Autoritatea competentă; 
c) Să aibă acces la grupurile de măsurare în vederea decontării, chiar dacă acestea se 
află în incinta distribuitorului;  
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d) Să solicite furnizorului măsuri pentru remedierea defecțiunilor şi a deranjamentelor 
survenite la instalațiile de distribuție/transport; 
e) Să propună furnizorului modificarea şi completarea prezentului contractşi a anexelor 
acestuia, sau să inițieze acte adiționale la contract, atunci când apar elemente noi sau 
când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale, care nu au 
putut fi prevăzute la întocmirea prezentului contract;  
f) Să solicite operatorului de distribuție, prin intermediul furnizorului, plata de despăgubiri 
pentru daunele dovedite de achizitor, provocate de întreruperi în alimentare/calitatea 
necorespunzătoare a energiei electrice distribuite, ale căror cauze s-au identificat a fi din 
culpa distribuitorului, cu respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare şi a 
prevederilor legale în vigoare.  
 

IX. ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ 
 
Art. 11. (1) Furnizorul poate solicita operatorului de distribuție întreruperea alimentării cu 
energie electrică a achizitorului, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, în următoarele cazuri: 
a) dacă factura nu a fost achitată de achizitor în termenul de scadență; în cazul plăților 
parțiale efectuate de către achizitor, acesta va preciza locurile de consum pentru care nu 
s-a achitat factura pentru energia electrică, pentru a fi deconectate; reluarea serviciului 
prestat se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii, a 
penalităților datorate, a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea serviciului 
prestat;  
b) împiedicarea sub orice formă a delegatului împuternicit al operatorului de distribuție 
de a monta, verifica, înlocui grupurile de măsură sau de a citi înregistrările acestora, de a 
verifica şi remedia defecțiunile în instalațiile care sunt proprietatea operatorului de 
distribuție, atunci când acestea se află în spațiul achizitorului. 
c) pentru executarea lucrărilor de revizii tehnice sau reparații la rețeaua de distribuție 
sau la instalațiile de racordare ale achizitorului, cuprinse în programul realizat de 
operatorul de distribuție conform reglementărilor în vigoare, cu anunțarea prealabilă a 
achizitorului şi cu acordul acestuia;  
d) nerespectarea de către achizitor a limitelor zonelor de protecție şi de siguranţă pentru 
rețelele şi instalațiile electrice. 

(2) Operatorul de distribuție va întrerupe alimentarea cu energie electrică a 
achizitorului, fără preaviz, în următoarele cazuri: 
a) în caz de consum fraudulos de energie electrică; 
b) împiedicarea repetată a accesului delegatului împuternicit al operatorului de 
distribuție în instalațiile de utilizare ale achizitorului în scopul de a culege datele necesare 
pentru recalcularea consumului, în cazul constatării unor situații care conduc la 
înregistrarea eronată a consumului de energie electrică; 
c) achizitorul nu aplică reducerea puterii absorbite cerută de către Operatorul de 
transport şi de sistem în regim de restricții, conform contractelor şi normativelor, în 
termenii prevăzuţi de acestea; 
d) pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situații de urgență, 
inclusiv pentru evitarea periclitării vieții şi a sănătății oamenilor; 
e) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice în 
zone de rețea electrică sau la nivelul întregului SEN. 

(3) Cheltuielile efectuate de către furnizor pentru deconectarea şi reconectarea la 
rețea a achizitorului vor fi suportate de achizitor, cu excepţia cazurilor de la art.11 alin.(1) 
lit.c) şi de la art.11 alin.(2) lit.d) şi lit.e). 
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(4) Întreruperile de energie electrică menționate la art.11 alin.(2), lit.d) şi lit.e) vor fi 
ulterior justificate achizitorului, la cererea scrisă a acestuia depusă în termen de 7 zile 
lucrătoare de la producerea evenimentului, prin furnizarea de documente. 

 
X. MODIFICAREA CIRCUMSTANŢELOR ȘI A CONTRACTULUI  
 

Art. 12. (1) În sensul prezentului contract, prin “modificare de circumstanțe” se înțelege 
intrarea în vigoare a unor legi/reglementări, precum şi modificarea / abrogarea celor 
existente, ulterior încheierii prezentului contract.  
 (2) Rectificările de contract datorate modificărilor de circumstanțe se vor 
materializa prin acte adiționale la prezentul contract. 
Art. 13. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor acestuia prin acte adiționale, cu aplicarea prevederilor art.221 din 
Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. 
 

XI. REZILIEREA, ÎNCETAREA, PENALITATI/SANCTIUNI, PRELUNGIREA 
CONTRACTULUI  

 
Art. 14. (1) Rezilierea prezentului contract din inițiativa furnizorului se poate face în 
următoarele cazuri:  
a) neplata repetată a contravalorii energiei electrice furnizate în condițiile stabilite şi a 
penalităților aferente, conform Regulamentului de furnizare; 
b) pierderea de către achizitor a calității de consumator eligibil care a stat la baza 
încheierii contractului, cu o notificare comunicată cu 5 zile lucrătoare înainte de  
pierderea acestei calități;  
c) în alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare; 
d) în caz de consum fraudulos.  

În cazul rezilierii contractului, încheierea unui nou contract este condiționată de 
plata de către achizitor a sumelor restante din vechiul contract. 
           (2) Rezilierea contractuluidin inițiativa achizitorului, se face cu notificarea 
prealabilă în scris a furnizorului, cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data 
propusă pentru reziliere. 
 (3) Rezilierea contractului se face și dacă una din părţi nu-şi respectă obligaţiile 
asumate prin prezentul contract, cu punerea în întârziere, conform art.1522 şi art.1552 
din Codul Civil. 
           (4) Pentru întârzieri ale achizitorului la plata facturii aferente activității de furnizare 
a energiei electrice, furnizorul este îndreptățit să ia, succesiv, următoarele măsuri:  

a) aplicarea de penalități;  
b) transmiterea unei notificări de sistare a livrării energiei electrice;  
c) la cererea achizitorului, furnizorul va avea întâlniri cu acesta, în perioada de 

notificare, în vederea negocierii;  
d) rezilierea contractuluide furnizare a energiei electrice cu o notificare prealabilă 

de 30 de zile înainte de data la care acesta devine operabilă, cu mențiunea că pentru 
această perioadă achizitorul datorează plata energiei consumate şi a penalităților;  

(5)  Încetarea contractului poate avea loc: 
          a)  la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; 
           b) cu acordul părților, după transmiterea unei notificari prealabile a achizitorului în 
termen de maxim 30 zile; 
           c) unilateral, prin notificare prealabilă a intenției de reziliere a contractului în 
termen de maxim 30 zile, în condițiile prevăzute la art.222 și art.223 din Legea                 
nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
          (6) În cazul în care prestatorul nu îşi îndeplinește în termenul convenit obligaţiile 
asumate prin prezentul contract, începând cu ziua următoare, ACHIZITORul are dreptul 
de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art.3 
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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 bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, calculată la valoarea serviciilor neprestate. 
         (7) În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţiile în 
termenul prevăzut la art.6 alin(5), atunci prestatorul are dreptul de a solicita plata 
dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu 
prevederile art.4 din Legea nr. 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. 
        (8) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat 
de drept şi de a pretinde plata de daune-interese. 
         (9) Achizitorul are dreptul de a denunţa oricând contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în procedura 
falimentului, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul 
la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a 
pretinde numai plată corespunzătoare pentru partea din contractul îndeplinită până la 
data denunţării unilaterale a contractului subsecvent. 
 
 

 XII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI  
Art. 15. Documentele contractului sunt: 

a) Referat de necesitate nr................, Anexa nr. 1; 
b) Oferta financiară nr. ................ – Anexa nr. 2; 
c) Oferta tehnică nr. ..................... - Anexa nr.3; 
d) Caietul de sarcini nr................... - Anexa nr.4; 
e) Garanția de bună execuție – Anexa nr. 5, după constituire. 

 
XIII. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 

Art. 16.(1) Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în termen de 
maxim cinci zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți, în cuantum 
de 5 % din valoarea acestuia fără TVA, respectiv ............... lei. 

(2) Garanţia de bună execuţie se contituie prin virament bancar în contul de 
garanţii/specific de trezorerie al achizitorului sau printr-un instrument de garantare emis 
în condiţiile legii de către o societate bancară sau o societate de asigurări. 

(3) Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie a contractului este cel 
puţin egală cu durata contractului. 
           (4) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul 
nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate 
prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul 
are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, cât și emitentului instrumentului de 
garantare, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate, precum și modul de 
calcul al prejudiciului. În cazul executării garanției de bună execuție, parțial sau total, 
furnizorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de 
executat. 

(5) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile 
de la data îndeplinirii obligaţiilor asumate prin fiecare contract, dacă nu a ridicat până la 
acea dată pretenții asupra ei. 
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XIV. FORŢA MAJORĂ 
 

Art. 17. (1) Părțile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate 
sau în parte a obligaţiilor ce decurg din acest contract, dacă aceasta este rezultatul 
acțiunii forței majore. Circumstanțele de forță majoră sunt acelea care pot apărea în 
cursul executării prezentului contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare 
care nu au putut fi luate în considerare de părţi la încheierea contractuluişi care sunt în 
mod rezonabil în afara voinței şi controlului părților.  

(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte 
părţi în termen de 48 de ore de la apariţia acesteia, cu confirmarea organului competent 
de la locul producerii evenimentului ce constituie forță majoră.  

(3) Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore nu înlătură efectul 
exonerator de răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a 
repara pagubele cauzate părţii contractante prin faptul necomunicării.  

(4) Îndeplinirea contractuluiva fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, 
dar fără a prejudicia drepturile părților ce li se cuveneau până la apariţia forței majore. 

(5) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai 
mare de o lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept 
a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-
interese. 
 
 

XV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
 

Art. 18. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în 
prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor legale în vigoare.  

 
 

XVI. CESIUNEA  
 

Art. 19. (1) Furnizorul poate transmite, total sau parțial, prin acte juridice, creanțele 
născute din prezentul contractnumai cu acordul prealabil, exprimat în scris, al 
achizitorului. 

(2) Furnizorul nu poate transmite, total sau parțial, obligaţiile ce îi revin în temeiul 
prezentului contract. 

 
 

XVII. LITIGII 
 

Art. 20. (1) Furnizorul şi achizitorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere care se  poate ivi între ei în cadrul sau 
în legătură cu îndeplinirea contractului. 

  (2) Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul 
nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România. 
 
 

XVIII. COMUNICĂRI 
 
Art. 21. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris.  

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii. 
Art. 22. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
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 XIX. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
 
Art. 23. Contractul va fi interpretat conform legislației din România. 
 
 

XX. DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 24. (1) Orice schimbare intervenită în datele de identificare ale unei părţi 
contractante, inclusiv a numărului de cont, va fi adusă la cunoştinţa celeilalte părţi. 
       (2) Prezentul contracts-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte semnatară. 
 

Achizitor, Furnizor, 
  

COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI 
PROGNOZĂ 

SC ................................ 

  
Preşedinte, .......................... 

                            
               ......................................... 
 
 
                Ordonator terţiar de credite 
                        Secretar General, 
                    ...................................... 
 
 
 

 
 ............................. 

Director, 
............................. 

 

 
 
 
 
 
 

   Aviz juridic, 
   ............................ 

 
 

 

 
                                  
                                CFPP 
 
 
 
                              CFPD 
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