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ACORD – CADRU DE FURNIZARE 
nr.______________data_______________ 

 
1.Părţile acordului-cadru 
În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele prevăzute în O.U.G. 
nr.278/2010 şi publicată în M.Of.nr.898/31.12.2010, a intervenit prezentul acord-cadru,  

între 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ de RADIOCOMUNICAŢII S.A., cu sediul în Bucuresti, Sos. 
Oltenitei nr. 103, sector 4, cod poştal 041303, telefon: 031.500.3001, fax: 031 500.3013,  
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/7677/1998, CIF 
RO10881986, cont IBAN nr.RO64 RNCB 0082 0435 6984 0003, deschis la BCR - 
Sucursala Unirea, capital social subscris şi vărsat la data de 31.12.2010 de 
148.352.247,40 lei, reprezentată prin Cristian NIŢU, Director General, denumit 
consumator,  în calitate de  promitent-achizitor, pe de o parte, 

şi  

.....................................................................,(denumirea operatorului economic) cu sediul în 

........................................ (adresa operatorului economic), telefon/fax 

......................................., număr de înmatriculare............................................, cod fiscal 

................................, cont(trezorerie)......................................, reprezentată prin.................. 

.............(nume şi preunume reprezentant legal), funcţia......................................................., 
în calitate de promitent-furnizor, pe de altă parte. 
 
2. Scopul acordului-cadru  
2.1 - Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea condiţiilor esenţiale care vor guverna 
contractele subsecvente de furnizare care urmează a fi atribuite în temeiul şi pe durata 
derulării prezentului acord. 
2.2 – Contractele care urmează a fi atribuite au ca obiect furnizarea de energie electrică 
pentru 14 locuri de consum, în cantităţile specificate în anexa nr......la prezentul acord-
cadru şi prestarea serviciilor accesorii furnizării energiei electrice (transport, distribuţie), în 
condiţiile convenite în prezentul acord. 
 
3. Durata acordului-cadru 
3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de 2 ani, de la semnarea acestuia de către 
ambele părţi contractante. 
 
 4. Preţul unitar al produselor  
4 .1 –  Preţul unitar al energiei electrice furnizate, pentru medie tensiune şi joasă tensiune, 
este cel inclus de promitentul furnizor în propunerea financiară, respectiv ,..........  
4.2 - Preţul de livrare, respectiv pretul propriu de livrare al producătorului, rămâne ferm şi 
nemodificabil pe toată perioada de derulare a acordului-cadru, conform propunerii 
financiare, cu excepţia cazului în care ajustarea preţului devine necesară, ca urmare a 
intrării în vigoare a unor prevederi legale aplicabile.   
4.3 - Valoarea fără TVA a cantităţii totale previzionate la art.5, la data încheierii prezentului 
acord - cadru este de __________ lei.  
 
5. Cantitatea previzionată  
5.1 - Cantitatea previzionată de energie electrică, care urmează a fi furnizată în cadrul 
contractelor subsecvente atribuite în baza prezentului acord-cadru este de 73.552,5 Mwh, 
din care 55.211,6 Mwh medie tensiune (MT) şi 18.340,9 Mwh joasă tensiune(JT). 
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6. Obligaţiile promitentului - furnizor  
6.1 - Promitentul-furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu 
promitentul-achizitor, să furnizeze energie electrică în cantitatea totală previzionată la art. 6 
al prezentului acord-cadru. 
6.2 - Promitentul-furnizor se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin 
prezentul acord-cadru fără acordul prealabil scris al promitentului achizitor. 
6.3 - Promitentul-furnizor are următoarele obligaţii: 

a) să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia 
privind alimentarea promitentului-achizitor; 

b) să asigure promitentului-achizitor puterea şi energia electrică în termenii prezentaţi în 
propunerea sa tehnică, în limitele prevederilor stipulate în Standardul de Performanţă 
aplicabil; 

c) să asigure continuitatea în alimentare în limitele nivelului de siguranţă precizat în 
contractele subsecvente şi în limitele reglementărilor legale în vigoare; 

d) să asigure în punctul de delimitare parametrii de calitate, respectiv frecvenţa şi 
tensiunea la valorile nominale în conformitate cu prevederile contractelor subsecvente şi 
în limitele reglementărilor legale în vigoare; 

e) să verifice funcţionarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice, conform 
reglementărilor legale în vigoare; 

f) să anunţe achizitorul, cu minimum 3 zile lucratoare înainte, despre întreruperile 
programate în furnizarea energiei electrice şi comunicate furnizorului de către operatorul 
de distribuţie conform obligatiilor acestuia din urmă, prevăzute în contractul pentru 
serviciul de distribuţie; 

g) ca în cazul unor defecţiuni în instalaţia de utilizare a achizitorului, să ia măsuri, la 
cererea scrisă a acestuia, de întrerupere a furnizării energiei electrice; 

h) să recepţioneze la datele convenite valorile măsurate din contoarele de energie 
electrică, pentru stabilirea cantităţilor facturabile; 

i) să factureze achizitorului energia electrică în conformitate cu prevederile prezentului 
contract şi să transmită factura în original achizitorului cu cel putin 15 zile înainte de 
scadenţă; 

j) să verifice în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 10 zile, situaţiile deosebite 
sesizate de achizitor şi să răspundă în termen de cel mult 15 zile tuturor 
reclamaţiilor si sesizărilor scrise ale acestuia, conform standardului de performanţă 
şi condiţiilor din Licenţa de Furnizare; 

k) să se implice direct în soluţionarea oricăror probleme solicitate şi comunicate de 
către achizitor privind litigiile sale cu distribuitorul/transportatorul;  

l) să acorde despăgubiri, în conformitate cu prevederile prezentului contract şi ale 
reglementărilor legale în vigoare, pentru daunele provocate achizitorului de întreruperi în 
alimentare, din vina exclusivă a furnizorului sau a distribuitorului,  care depăşesc 
perioada prevăzută în standardul de performanţă/ contractul de distribuţie a energiei 
electrice / convenţia de exploatare;  

m) să încheie contractele de transport şi distribuţie a energiei electrice, dupa caz, în 
vederea furnizarii energiei electrice, conform prezentului acord cadru; 

n) să furnizeze achizitorului informaţii privind eventualele penalităţi de întârziere aplicate 
achizitorului, care decurg din întârzieri în plata facturilor. 

6.4 - Promitentul-furnizor se obligă să respecte prevederile „Regulamentului de furnizare a 
energiei electrice la consumatori” în vigoare. 

7. Drepturile promitentului-furnizor  
Promitentul-furnizor are următoarele drepturi: 

a) are dreptul să încaseze integral şi în termenul scadent facturile emise în 
conformitate cu prezentul contract; 

b) să ia măsuri de întrerupere a furnizării energiei electrice, cu înştiinţarea prealabilă a 
promitentului-achizitor, în scopul prevenirii sau lichidării unor avarii în SEN.; 
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c) să aibă acces în incinta achizitorului, pentru verificarea instalaţiei de alimentare şi 
utilizare a energiei electrice, a grupurilor de măsurare/ contoarelor şi a respectării 
prevederilor contractuale; 

d) să participe alături de operatorul reţelei de transport şi/sau distribuţie, acolo unde 
este cazul, la măsurarea şi stabilirea cantităţilor de energie electrică activă 
consumată orar/lunar, precum şi a cantităţilor de energie electrică reactivă 
înregistrate, rezultate din derularea prezentului contract. 
 

8. Obligaţiile promitentului - achizitor 
8.1 - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite 
promitentului-furnizor, să achiziţioneze energie electrică în cantitatea totală previzionată la 
art. 6 al prezentului acord-cadru.  
8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o 
nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze energia electrică 
care face obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul-furnizor 
declară că nu mai are capacitatea de a o furniza. 
8.3 - Promitentul-achizitor are următoarele obligaţii: 

a) să achite integral şi la termen facturile emise de promitentul-furnizor, eventualele corecţii 
sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate la următoarea facturare şi să 
plătească penalitaţile aferente; 

b) să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor 
negative asupra calităţii energiei electrice; 

c) să respecte dispoziţiile dispecerului energetic/operatorului de sistem, conform 
reglementarilor în vigoare privind schema de funcţionare a instalaţiilor promitentului-
achizitor racordate la S.E.N.; 

d) să nu modifice valorile parametrilor de protecţie si reglaj stabilite cu promitentul-furnizor 
şi distribuitorul/transportatorul; 

e) să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive; 
f) să comunice în scris promitentului-furnizor orice modificare a elementelor din contractul 

subsecvent, în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la producerea acestei modificări; 
g) să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice şi să nu influenţeze 

funcţionarea corectă a acestora; 
h) să transmită furnizorului, în sistem operativ, cu cel putin 36 de ore înainte, modificari 

ale cantitatilor de energie pe fiecare interval orar, care devin cantităţi contractate în 
conformitate cu prevederile prezentului contract; 

i) să notifice furnizorului, cel mai tarziu cu 6 zile înainte de sfarsitul lunii, modificarea 
cantităţilor de energie electrică contractate pentru luna calendaristică următoare,  
care devin cantităţi contractate. 

j) să garanteze împreună cu promitentul-furnizor respectarea prevederilor care vizează 
obligaţiile tehnice din contractele de transport şi distribuţie a energiei electrice. 

8.4 - Promitentul-achizitor se obligă să respecte prevederile „Regulamentului de furnizare a 
energiei electrice la consumatori” în vigoare. 

9. Drepturile promitentului - achizitor  
Promitentul-achizitor are următoarele drepturi: 

a) să consume energie electrică în conformitate cu prevederile prezentului acord şi ale 
contractelor subsecvente; 

b) să participe la citirea contorilor de decontare şi să semneze procesul verbal de 
consum; 

c) să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea estimată a contractului 
subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor 
subsecvente atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile legale 
impun obligaţii în raport cu anumite praguri valorice. 



4 

d) să sesizeze şi să notifice promitentul-furnizor asupra oricărei încălcări ori 
neîndepliniri a obligaţiilor care derivă din prezentul acord sau a contractului 
subsecvent; 

e) să solicite despăgubiri pentru daunele provocate de întreruperi în alimentare din culpa 
exclusivă a promitentului-furnizor, care nu sunt conforme cu prevederile contractelor de 
transport şi distribuţie, cu standardul de performanţă aplicabil şi cu reglementările legale 
în vigoare.  

f) să racordeze la instalatii proprii, în conditii legale, cumpărători de energie 
electrică(subconsumatori);  

g) să solicite prin intermediul furnizorului sau direct operatorului de 
distribuţie/operatorului de transport măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a 
deranjamentelor survenite la instalaţiile din reţelele de distribuţie/transport, 
răspunderea pentru soluţionarea acestora fiind în sarcina furnizorului; 

 
10. Comunicări 
10.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, 
trebuie să fie transmisă în scris la adresele menţionte la art.1 al prezentului acord-cadru. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 
10.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 

 
11. Documentele acordului cadru: 
a) Anexa nr. 1 – lista locurilor de consum;  
b) Anexa nr. 2 – lista preţurilor; 
c) Propunerea tehnică; 
d) Propunerea financiară; 
e) Caiet de sarcini. 
f) Acte adiţionale, după caz. 
  
12. Încetarea acordului cadru 
12.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept: 
 - prin ajungerea la termen 
 - prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a 
unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice  

(2)Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: 
 - prin acordul de voinţă al părţilor; 
 - prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 
necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de către cealaltă parte, 
cu notificare prealabilă de 45 zile a părţii în culpă. 
 
13. Litigii 

Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului 
acord- cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă. 

Părţile au convenit să încheie prezentul acord-cadru, în două exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte. 

 
 
 
 

Promitent - achizitor,                                           Promitent -furnizor, 
....................................      ................................... 
(semnătură autorizată)      (semnătură autorizată)  
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CONTRACT  SUBCONTRACT DE FURNIZARE 
 

nr.______________data_______________ 
 
 

1. Părţile contractului subsecvent 
În temeiul Acordului Cadru nr.................din data de ................, a intervenit prezentul 

contract subsecvent, încheiat 

   între  

SOCIETATEA NAŢIONALĂ de RADIOCOMUNICAŢII S.A., cu sediul în Bucuresti, Sos. 
Oltenitei nr. 103, sector 4, cod poştal 041303, telefon: 031.500.3001, fax: 031 500.3013,  
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/7677/1998, CIF 
RO10881986, cont IBAN nr.RO64 RNCB 0082 0435 6984 0003, deschis la BCR - 
Sucursala Unirea, capital social subscris şi vărsat la data de 31.12.2010 de 
148.352.247,40 lei, reprezentată prin Cristian NIŢU, Director General, denumit 
consumator,  în calitate de achizitor, pe de o parte, 
  şi 
................................  cu sediul în: ............................., telefon: ................., fax: .................., 
cont nr: ..................................., deschis la .................................,  CIF ............., 
l...................., înmatriculată sub numărul.............., capital social.................., reprezentată 
prin .............................,  denumită în continuare furnizor.  
 

 

2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – prezentul act şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preţul contractului - suma plătibilă furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. produse – energie electrică, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să o furnizeze 
achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrării energiei electrice, cum ar fi transportul, servicii de 
sistem funcţionale şi tehnologice, servicii de distribuţie energie electrică, administrare piaţă 
angro şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Originea produselor şi 
serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului; 
g. loc de consum - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, 
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se 
datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat 
forţă 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; 
i. zi - zi calendaristică; lună – lună calendaristică; an - 365 de zile. 
 

3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit. 
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4. Obiectul şi preţul contractului 
4.1. - Obiectul contractului este furnizarea energiei electrice în cantitatea  şi la locurile de 
consum ale achizitorului, prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul contract, reglementarea 
raporturilor dintre furnizor şi achizitor privind furnizarea, facturarea, plata, precum şi 
condiţiile de consum a energiei electrice. 
4.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul energiei electrice 
livrate pentru medie şi joasă tensiune, plătibil furnizorului de către achizitor conform 
prevederilor prezentului contract, este de ........... lei, din care T.V.A. ................ lei. 
 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de 12 luni începând de la data semnării acestuia  de 
către ambele părţi contractante. 
 
6. Executarea contractului 
6.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, conform 
prevederilor art.14. 
 

7. Documentele contractului 
7.1 - Documentele contractului sunt: 

1. Anexa nr.1 - listă locuri şi cantităţi de energie electrică, 
2. Anexa nr.2 – listă preţuri,  
3. Propunerea tehnică  
4. Propunerea financiară, 
5. Caietul de sarcini, 
6. Garanţia de bună execuţie. 

             
8. Obligaţiile furnizorului 
8.1 - Furnizorul are obligaţia de a deţine licenţa de furnizare a energiei electrice şi să 
respecte prevederile acesteia privind alimentarea consumatorilor; 
8.2 – Furnizorul se obligă să asigure achizitorului puterea şi energia electrică în conformitate cu 
propunerea tehnică, cu termenii prezentului contract, cu reglementările în vigoare, cu 
Standardul de performanţă, precum şi cu prevederile contractelor de transport şi distribuţie; 
8.3 – (1) Furnizorul se obligă să asigure continuitatea în alimentare în punctul de delimitare, în 
termenii prezentului contract, în conformitate cu prevederile contractelor de transport şi 
distribuţie, precum şi cu reglementările în vigoare; 
       (2) Furnizorul se obligă să asigure în punctul de delimitare parametrii de calitate, respectiv 
frecvenţa şi tensiunea la valorile nominale, cu abaterile prevazute de reglementările în vigoare, 
conform Standardului de performanţă.  
8.4 - Furnizorul se obligă să verifice funcţionarea echipamentelor de măsurare a energiei 
electrice, conform reglementărilor legale în vigoare; 
8.5 - Furnizorul se obligă să anunţe achizitorul, cu minimum 3 zile lucrătoare înainte, despre 
întreruperile programate în furnizarea energiei electrice şi comunicate furnizorului de către 
operatorul de distribuţie conform obligatiilor acestuia din urma, prevazute în contractul pentru 
serviciul de distributie; 
8.6 - Furnizorul se obligă în cazul unor defecţiuni în instalaţia de utilizare a achizitorului, să 
ia măsuri, la cererea scrisă a acestuia, de întrerupere a furnizării energiei electrice; 
8.7 - Furnizorul se obligă să recepţioneze la datele convenite valorile măsurate din 
contoarele de energie electrica, pentru stabilirea cantitatilor facturabile; 
8.8 - 1) Furnizorul se obligă să factureze achizitorului energia în conformitate cu 
prevederile prezentului contract si sa transmita factura in original achizitorului cu cel putin 
15 zile înainte de scadenţă; 
          (2) Furnizorul se obligă să transmită factura în format electronic şi să permită 
beneficiarului accesul la informaţii online (istoric facturi, consum, etc.). 
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8.9 - Furnizorul se obligă să verifice în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 10 zile, 
situaţiile deosebite sesizate de achizitor şi să răspundă în termen de cel mult 15 zile tuturor 
reclamaţiilor si sesizărilor scrise ale acestuia, conform standardului de performanţa si 
conditiilor din Licenta de Furnizare; 
8.10 - Furnizorul se obligă să se implice direct în soluţionarea oricăror probleme solicitate 
si comunicate de către achizitor privind litigiile sale cu distribuitorul/transportatorul;  
8.11 - Furnizorul se obligă să acorde despăgubiri, în conformitate cu prevederile prezentului 
contract şi ale reglementărilor legale în vigoare, pentru daunele provocate achizitorului de 
întreruperi în alimentare, care depăşesc perioada prevăzută în standardul de performanţă/ 
contractul de distribuţie a energiei electrice / convenţia de exploatare. 
8.12 - Furnizorul se obligă să încheie contractele de transport şi distribuţie a energiei 
electrice, dupa caz, în vederea furnizării energiei electrice, conform prezentului contract. 
8.13 - Furnizorul se obligă să furnizeze achizitorului informaţii privind eventualele penalităţi de 
întârziere aplicate achizitorului, care decurg din întârzieri în plata facturilor; 
8.14 – Furnizorul îşi asumă orice alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau apărută 
ulterior semnării prezentului contract. 
 
9. Drepturile furnizorului 
9.1 Furnizorul are dreptul să încaseze integral şi în termenul scadent facturile emise în 
conformitate cu prezentul contract; 
9.2 Furnizorul are dreptul să ia măsuri de întrerupere a furnizării energiei electrice, cu 
înştiinţarea prealabilă a promitentului-achizitor, în scopul prevenirii sau lichidării unor avarii 
în SEN; 
9.3 Furnizorul are dreptul să aibă acces în incinta achizitorului, pentru verificarea instalaţiei 
de alimentare şi utilizare a energiei electrice, a grupurilor de măsurare/contoarelor şi a 
respectării prevederilor contractuale; 
9.4 Furnizorul are dreptul să participe alături de operatorul reţelei de transport şi/sau 
distribuţie, acolo unde este cazul, la măsurarea şi stabilirea cantităţilor de energie electrică 
activă consumată orar/lunar, precum şi a cantităţilor de energie electrică reactivă 
înregistrate, rezultate din derularea prezentului contract; 
 
10. Obligaţiile achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul 
convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare  de energie electrică. 
10.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen scadent 
de 30 zile de la data primirii facturii, pe baza facturii în original a furnizorului.  
10.3 - Achizitorul se obligă să asigure achitarea integrală şi la termen a facturilor emise de 
furnizor, în condiţiile contractului; 
10.4 - Achizitorul se obligă să respecte normele si prescripţiile tehnice în vigoare, în 
vederea eliminării efectelor negative asupra calităţii energiei electrice; 
10.5 - Achizitorul se obligă să respecte dispoziţiile operatorului de sistem, conform 
reglementărilor în vigoare privind schema de funcţionare a instalaţiilor achizitorului 
racordate la S.E.N.; 
10.6 - Achizitorul se obligă să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj 
stabilite conform clauzelor corespunzătoare din contractele conexe prezentului contract, de 
distribuţie şi transport a energiei electrice; 
10.7 - Achizitorul se obligă să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei 
electrice şi să nu influenţeze funcţionarea acestora. 
10.8 - Achizitorul se obligă să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor 
care au stat la baza întocmirii contractului, în maximum 6 (şase) zile calendaristice de la 
producerea acestei modificări; 
10.9 - Achizitorul se obligă să acorde despăgubiri pentru defecţiunile produse în instalaţiile 
distribuitorului/transportatorului, din vina achizitorului, la contravalorea justificată a 
pagubelor produse; 
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10.10 - Achizitorul se obligă să transmită furnizorului, în sistem operativ, cu cel putin 36 de 
ore înainte, modificari ale cantitatilor de energie pe fiecare interval orar, care devin cantităţi 
contractate în conformitate cu prevederile prezentului contract; 
10.12 - Achizitorul se obligă să notifice furnizorului, cel mai tarziu cu 6 zile înainte de 
sfarsitul lunii, modificarea cantitatilor de energie electrică contractate pentru luna 
calendaristică urmatoare,  care devin cantitati contractate. 
 
11. Drepturile achizitorului 
11.1 Achizitorul are dreptul să consume energie electrică în conformitate cu prevederile 
prezentului contract; 
11.2 Achizitorul are dreptul să racordeze la instalatii proprii, în conditii legale, cumpărători 
de energie electrică(subconsumatori);  
11.3  Achizitorul are dreptul să participe la citirea contorilor de decontare şi să semneze 
procesul verbal de consum. 
11.4 Achizitorul are dreptul să solicite, prin intermediul furnizorului sau direct operatorului 
de distribuţie/operatorului de transport, măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a 
deranjamentelor survenite la instalaţiile din reţelele de distribuţie/transport, răspunderea 
pentru soluţionarea acestora fiind în sarcina furnizorului; 
11.5 Achizitorul are dreptul să solicite despăgubiri pentru daunele provocate de întreruperi 
în alimentare din culpa exclusivă a furnizorului, care nu sunt conforme cu prevederile 
contractelor de transport şi distribuţie, cu standardul de performanţă aplicabil şi cu 
reglementările legale în vigoare.  
11.6  Achizitorul are dreptul să solicite operatorului de distribuţie şi/sau operatorului de transport 
direct sau prin intermediul furnizorului daune cauzate de întreruperi de energie electrică şi de 
neîncadrarea în parametrii de calitate a energiei electrice in limitele prevederilor reglementarilor 
in vigoare si ale contractelor de transport si distributie. 
 
12. Condiţii de desfăşurare a furnizării  
12.1   (1) Cantitatea de energie electrică care urmează să fie cumpărată de către achizitor 
de la furnizor în fiecare interval bază de decontare este prevăzută în anexa nr.1 la contract, 
fiind stabilită în baza necesarului de energie al achizitorului.  

(2) La încetarea contractului, în situaţia în care achizitorul nu mai are debite faţă de 
furnizor, regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către furnizor iar plata acestei 
facturi de către achizitor, se va face în aceeiaşi termeni stabiliţi în prezentul contract. 

   (3) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată 
în conformitate cu Codul de Măsurare aprobat de ANRE şi cu  Regulamentul de furnizare a 
energiei electrice la clienti.  

  12.2. (1) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către operatorul 
de sistem în baza Codului tehnic al reţelei de transport în vigoare, aprobat  de către 
autoritatea competentă. Obligaţiile care revin fiecărei părţi în baza prezentului contract nu 
pot fi invocate drept cauză a nerespectării Codului tehnic al reţelei de transport.  

(2) Furnizorul va comunica pe toată durata contractului, datele necesare 
operatorului comercial. Codul tehnic al reţelei de transport poate fi consultat prin accesarea 
site-ului ANRE. 
12.3. (1) Contravaloarea energiei electrice care urmează să fie primită în fiecare lună 
contractuală de către furnizor de la achizitor se calculează pe baza cantităţii de energie 
electrică consumată, la preţul convenit în art. 4.2 din contract, cu respectarea prevederilor 
prezentului contract. 

       (2) Regularizarea sumelor care apar ca urmare a diferenţelor de cantitate de 
energie electrică consumată şi contractată, se face conform anexei nr..... 

(3) În caz că o sumă facturată de către furnizor este contestată în parte de către 
achizitor, atunci plata sumei necontestate se va efectua până în ziua limită de plată. Pentru 
sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau de către instanţa competentă 
ca fiind datorate de către achizitor furnizorului, achizitorul va plăti o penalizare calculată în 
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conformitate cu prevederile art.13. 
(4) Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în lei, prin transfer bancar în contul 

furnizorului.  
 

13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
13.1 - În cazul în care, din vina sa, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci 
achizitorul are dreptul de a percepe penalităţi de .... % pe zi de întârziere din valoarea 
produselor nelivrate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, penalităţi care nu vor depăşi 
valoarea produselor nelivrate la care se adaugă, după caz, plata de daune materiale, dacă 
acestea se datorează întreruperilor sau neasigurarii parametrilor de calitate cauzate exclusiv 
din culpa furnizorului. 
13.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată a facturii furnizorului în 
termenul scadent, precizat la art.10.2 al prezentului contract, atunci achizitorului îi revine 
obligaţia de a plăti, ca penalităţi ....% din valoarea neachitata a facturii, pe zi de întârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor de plată, penalităţi care nu vor depăşi valoarea 
facturii neplătite. 
13.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde 
plata de daune-interese. 
 
14. Garanţia de bună execuţie a contractului 
14.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 
cuantum de 5% din valoarea contractului, fără TVA,  în termen de ...... zile lucrătoare de la 
semnarea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii de drept a prezentului contract fără 
notificarea prealabilă sau îndeplinirea unei alte formalităţi. 
14.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  
14.3 – (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după îndeplinirea 
tuturor obligaţiilor contractuale ale furnizorului, dar nu mai târziu de 14 zile de la data plăţii 
ultimei facturi a furnizorului. 
  (2) Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie   va fi 
egală cu durata contractului.  
 
15. Modalitatea de plată 
15.1 - Plata facturii de energie electrică va fi scadentă în termen de minim 30 zile 
calendaristice de la data primirii acesteia de către beneficiar. 
15.2 - Pentru plata cu întârziere (peste termenul prevazut la 13.2), se plătesc penalităţi 
începând cu prima zi după scadenţă (a 31-a zi de la primirea facturii), valoarea procentuală 
a penalităţilor fiind egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor 
bugetare. 
15.3 - După 35 zile de la data scadenţei, furnizorul va transmite un preaviz, urmând ca la 
45 zile de la data scadenţei furnizorul să poată întrerupe furnizarea energiei electrice, în 
caz de neplată şi în lipsa unei convenţii de reeşalonare a plăţii. 
15.4 - Factura pentru energia consumată se va emite lunar, aferent consumului efectiv 
măsurat din luna precedentă, fără factură de avans şi fără garanţii.  

16. Incetarea contractului   
Prezentul contract încetează prin: 
     a) ajungerea la termen; 
     b) înainte de termen prin acordul de voinţă al părţilor contractante; 
     c) rezilierea de plin drept a contractului fără intervenţia instanţei, punerea în întârziere a 
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părţii în culpă si îndeplinirea unei alte formalităţi în situaţia în care oricare dintre părţi nu îşi 
execută sau execută necorespunzator ori cu întârziere oricare din obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. In eventualitatea unei asemenea rezilieri partea în culpă va plăti 
despăgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferite de către cealaltă parte.   
 
17. Forţa majoră 
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
17.4 – Partea contractantă, care invocă forţa majoră, are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, în termen de 48 de ore de la producere, evenimentul de forţă majoră şi să facă 
dovada prin certificatul emis de autoritatea competentă în termen de 10 zile de la 
notificarea evenimentului de forţă majoră. 
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
17.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 6 luni, 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. 
 
18. Amendamente 
 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional. 

19. Soluţionarea litigiilor 
19.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau 
în legătură cu îndeplinirea contractului. 
19.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, competenţa de soluţionare 
revine instanţelor judecătoreşti în a căror rază teritorială se află sediul achizitorului. 
 
20. Limba care guvernează contractul 
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

21. Comunicări 
21.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris, la adresele menţionate la art.1. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 

     21.3 - Pe durata de derulare a contractului, furnizorul va pune la dispoziţia beneficiarului 
persoane de contact pentru fiecare zonă de distribuţie.      

22. Legea aplicabilă contractului 
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte.  

 

           Achizitor,                              Furnizor,   
(semnătură autorizată)      (semnătură autorizată) 
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