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ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ 

„APELE ROMÂNE” 
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ  

SOMEȘ-TISA 

INTERNAL 

CONTRACT FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA DE JOASA SI MEDIE TENSIUNE LA LOCURILE DE 
CONSUM ALE ADMINISTRATIEI BAZINALE DE APA SOMES TISA 

 
NR.ABAST. 122 /22.11.2021  

          NR.ENEL 7216/ 22.11.2021 

 
1.Preambul 
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice si in baza Raportului procedurii nr.BRM 78/16.11.2021 s-a incheiat prezentul 
contract. 
Intre: 
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA, cu sediul in Cluj Napoca, str. Vanatorului, nr. 17, cod 
postal 400213, tel. 0264 433028, fax.0264 433026, email office.energie@enel.com C.U.I. RO42066043, cont 
IBAN RO88TREZ216502201X039127, deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului Cluj Napoca, reprezentata 
prin Director Ioan Curt si Director economic ec. Aurel Filip , în calitate de achizitor şi denumită în continuare 
"Autoritatea contractantă", pe de o parte,  
Si 
SC ENEL ENERGIE SA sediul in Bucuresti, B-dul Mircea Voda, nr.30, cam. 6, 8, etaj 6, sector 3 cod postal 
030662, tel. 0372115200, fax.0372875266., C.U.I. RO 22000460, inregistrat la registrul comertului cu nr 
J40/12303/207, cont IBAN RO20TREZ7005069XXX001842, deschis la Trezoreria Trezoreria Sectorului 1, 
Bucuresti reprezentată legal prin Director General - CHIRIAC Marius-ADRIAN, prin împuternicit Catalin 
MARIAN – în calitate de Vanzator si  FURNIZOR, pe de alta parte 
2. Definitii.  
2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
- contract – prezentul contract şi toate anexele sale, având drept scop înţelegerea scrisă între părţile 
contractante; 
-achizitor şi furnizor – părţile semnatare ale contractului; 
-beneficiar/achizitor – ABA Somes Tisa, destinatar direct al produselor care fac obiectul contractului ; 
-caietul de sarcini – include definirea obiectivelor si produselor, specificând, acolo unde este cazul, metodele şi 
resursele care urmează a fi utilizate de către furnizor şi rezultatele ce trebuie realizate de către acesta; 
- conflictul de interese – orice eveniment influenţând capacitatea furnizorului de a exprima o opinie profesională 
obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor 
achizitorului/beneficiarului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile 
contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale furnizorului. Aceste restricţii sunt 
de asemenea aplicabile oricăror subcontractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul 
furnizorului; 
- forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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, embargo, 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;  
- consumator eligibil - consumatorul final de energie electrica care are dreptul sa isi aleaga producatorul 
(furnizorul) si sa contracteze direct cu acesta energia electrica necesara, avand acces la retelele de transport 
si/sau de distributie; 
- loc de consum  - locul unde contractantul are obligatia de a furniza produsele, incinta sau zona in care sunt 
amplasate Instalatiile de utilizare ale Achizitorului, unde se consuma energie electrica furnizata prin una sau mai 
multe instalatii de racordare.  
- produs – energia electrica pe care contractantul se obliga, prin contract, sa o furnizeze autoritatii contractante, in 
cantitatea previzionata in anexa/anexele la prezentul contract; 
- servicii - servicii aferente livrarii energiei electrice, respectiv activitati legate de furnizarea energiei electrice, cum 
ar fi transportul, distributia, asigurarea, asistenta tehnica aferenta furnizarii si orice alte asemenea obligatii care 
revin furnizorului prin contract şi care sunt incluse în preţul contractului; 
- zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.   
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2.2. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
2.3 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice. 
 

CLAUZE OBLIGATORII 
 
3 OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI  
3.1.Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de energie electrica de joasa si medie tensiune la 
locurile de consum ale Administratia Bazinala de Apa Somes Tisa, astfel cum au fost solicitate de achizitor 
prin documentatia de atribuire (locurile de consum din Anexa la caietul de sarcini ) si ofertate de catre furnizor 
prin oferta depusa, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract . 
3.2. Obligatiile furnizorului, privind furnizarea energiei electrice la locurile de consum sunt considerate de catre 
Parti obligatii esentiale. 
3.3. Furnizarea energiei electrice la Locurile de consum se va face in conditiile stabilite in avizele tehnice de 
racordare/certificatele de racordare. 
3.4. Achizitor se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul 
contract. 
4. CANTITATILE ESTIMATE 
Cantitatea estimata pentru furnizare energie electrica joasa si medie tensiune, aferenta locurilor de consum 
prezentate în Anexa 1, cu funţionare în orele de zi şi de noapte, este de  1.550 MWH , din care: 
- Cantitate estimata pentru joasa tensiune : 1.080 MWH 

- Cantitate estimata pentru medie tensiune: 470MWH 

4.2. Achizitorul poate solicita in scris modificarea cantitatilor de energie electrica contractate, iar Furnizorul va lua 
in considerare noile cantitati contractate . 
4.3. Achizitorul poate depasi cantitatea de energie electrica estimata lunar precizata in anexa la Caietul de sarcini 
5. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA  
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului plătibil furnizorului de către achizitor, este de 1659056.40 lei 
fara TVA la care se adauga TVA in valoare de 315220.72  lei.. 
-pretul contractului este format din pretul de baza pentru tariful nereglementat (conform pct 5.2) si tarifele 
reglementate, după cum urmează : 
a) tariful pentru serviciul de system 
b) Componenta de introducere a energiei din sistem  
c) Componenta de extracţie a energiei din sistem  
d) Tariful de distribuţie pentru decontarea la medie si joasa tensiune 
e) Contributie cogenerare inalta eficienta  
f) Valoarea certificatelor verzi  
g) Acciza comerciala  
5.2. .2. Pretul de baza (pretul propriu de furnizare specific fiecarul furnizor) pentru tariful nereglementat este 
805.49 lei/MWh fara TVA si reprezinta pretul ofertat, pret care este ferm in lei si nu se modifica pe perioada de 
derulare a contractului . 
5.3. Preţul de baza este exprimat în lei, şi este prevăzut în Oferta financiară – Formular de oferta, care face parte 

integrantă din prezentul contract. Valoarea contractului este fundamentată pe preţul de baza  în această Oferta 

financiara, conform prevederilor caietului de sarcini.   

5.5. Plata pentru furnizarea energiei electrice se va face lunar în termen de 30 zile de la data emiterii facturilor cu 
respectarea cerinţelor de la art. 5.6. si 5.7. In cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebancara, scadenta 
va avea loc in urmatoarea zi bancara raportat la data implinirii termenului de plata. 
5.6. Pe perioada derulării contractului, preţul/tariful lei/MWh poate fi modificat daca au loc modificări legislative 
sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau 
renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza 
cărora s-a fundamentat preţul contractului. 
5.7. Tarifele reglementate ce concura la obtinerea pretului final se vor putea modifica conform ordinelor ANRE, 
publicate in Monitorul Oficial si vor intra în vigoare la data publicarii sau la data prevazuta în ordinele ANRE, în 
conformitate cu legislatia în vigoare. 
5.8. Plata pentru furnizarea energiei electrice se va face conform ofertei, în baza datelor de masurare de la locul 

de consum, transmise furnizorului de catre Operatorul de distributie  

 5.9. În facturile emise consumatorului de către titularul licenţei este obligatoriu să fie evidenţiate, în mod distinct, 

contravaloarea energiei electrice furnizate, a serviciilor de transport/sistem, distribuţie aferente, contractate de 
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către titularul licenţei, taxele prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi contravaloarea altor sume de bani 

percepute în aplicarea unor reglementări aprobate de A.N.R.E. sau impuse de legislaţia în vigoare conform 

Ordinului nr. 8/12.02.2014 privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a 

energiei electrice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

5.10. In cazul in care se depaseste cantitatea de energie electrica consumata, pretul de facturare va ramane 
neschimbat .  
5.11.Furnizorul  va emite lunar in primele 15 zile lucratoare ale lunii in curs, pentru consumul aferent lunii 

anterioare o factura cu detalii privind consumul pentru fiecare loc de consum,  in baza datelor comunicate de 

catre Operatorul de distributie.Acestea vor fi transmise achizitorului, pe e-mail in 3 zile lucratoare de la data 

emiterii.. 

5.12. In conditiile in care, la expirarea duratei contractului, valoarea decontata, din orice motive, nu va atinge 
valoarea contractului, Furnizorul nu poate pretinde de la Achizitor achitarea valorii sau plata de prejudicii, 
indiferent de cuantumul diferentei dintre valoarea contractului si valoarea produselor efectiv livrate pe baza 
preturilor convenite. 
6. DURATA CONTRACTULUI 
Durata prezentului contract este de 12 luni, începând cu data 01.12.2021, până la data de 30.11.2022. 
7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
7.1.  Fac parte din prezentul contract si urmatoarele documente: 
    a) propunerea tehnica  
    b) propunerea financiara; 
    c) caietul de sarcini; 
  8. OBLIGATIILE SI DREPTURILE  FURNIZORULUI  
8.1. Furnizorul se obliga ca, in baza contractului incheiat cu achizitorul sa livreze produsele ce fac obiectul 
prezentului contract, in conditiile convenite in prezentul contract, caietul de sarcini si oferta. 
8.2. Furnizorul  se obliga ca produsele furnizate sa respecte cel putin conditiile solicitate prin caietul de sarcini si 
prevazute in propunerea tehnica a acestuia, anexe la prezentul contract. 
8.3. Sa  respecte  întocmai  toate  obligatiile,  prevederile  si  cerintele  stabilite  prin  caietul  de  sarcini; 
8.4. Să prezinte Licența de furnizare a energiei electrice emisă de A.N.R.E. valabilă, și, după caz să prezinte şi 
deciziile de modificare a deciziei privind acordarea licenţei de furnizarea energiei electrice, în original, copii 
legalizate sau copii lizibile conform cu originalul, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al ofertantului în 
conformitate cu prevederile cap.3, art.31 al Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul 
energiei electrice aprobat prin Ordinul A.N.R.E. nr. 12/2015, pe parcursul derulării contractului; 
8.5. Să respecte prevederile contractului de furnizare, ale standardului de performanţă pentru serviciul respectiv, 
precum şi orice altă reglementare aplicabilă în domeniul energiei electrice; 
8.6. Să asigure consumatorului energia electrică conform contractelor de furnizare; 
8.7. Să asigure prin preluare de la Operatorul de rețea, la termenele convenite, valorile de consum măsurate de 
contoarele de energie electrică, în vederea stabilirii cantităţilor facturate; 
8.8. Să permită prin intermediul OD accesul pentru citire delegatului consumatorului la grupurile de măsurare 
pentru decontare; 
8.9. Să factureze consumatorului energia electrică, la pretul de furnizare din oferta financiară la care se adaugă 
tarifele de transport energie electrică - [introducere energie în reţea (TG), extragere energie din reţea (TL)], preţ 
servicii de sistem funcţionale şi tehnologice, preţ servicii de distribuţie energie (înaltă tensiune ÎT, medie tensiune 
MT joasă tensiune JT), respectiv orice alte taxe şi tarife reglementate de A.N.R.E. (preţ energie reactivă, preţ 
contribuţie pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, valoarea certificatelor verzi, valoare accize); 
8.10. Să plătească consumatorului despăgubiri pentru daunele dovedite provocate din vina sa platind daune-

interese conform reglementarilor in vigoare. Pentru daune materiale produse ca urmare a nerespectarii de catre 

operatorul de distributie a indicatorilor de performanta privind continuitatea alimentarii cu energie electrica si 

calitatea tehnica a energiei electrice distribuite, stabiliti in standardul de performanta, precum si ca urmare a 

intreruperilor datorate unor erori in operarea retelelor electrice ale operatorului de distributie, consumatorul va 

putea solicita plata de daune-interese in conformitate cu legislatia emisa de ANRE. Despagubirile solicitate de 

catre consummator se calculeaza la nivelul prejudiciului suferit si se platesc de catre Furnizor in baza prezentului 

contract, urmand a fi recuperate de acesta de la operatorul de distributie in baza contractului de retea, daca in 

urma investigatiei efectuate de catre operatorul de distributie si Furnizor se constata existenta prejudiciului si 

culpa operatorului de distributie. 

8.11. Să pună la dispoziţia consumatorului informaţii privind istoricul de consum pe ultimele 12 luni; 
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8.12. Să pună la dispoziţia consumatorului informaţiile privind eventualele sume de bani datorate/plătite 
consumatorului/de consumator, aferente facturilor emise, pentru ultimul an calendaristic, la cererea acestuia; 
8.13. Să asigure legătura între consumator şi Operatorul de rețea, privind serviciul de reţea; 
8.14. Să intermedieze pentru restabilirea de către Operatorul de rețea a alimentării în cazul acţionării protecţiei la 
defect (întrerupator automat/siguranţă fuzibilă) din instalaţiile Operatorului de rețea; 
8.15. Să notifice consumatorul in baza informatiilor primite de la Operatorul de retea, asupra întreruperilor în 
alimentare în cazul întreruperilor programate; 
8.16. Să investigheze reclamaţiile privind calitatea activitatii de furnizare; 
8.17. Să investigheze prin intermediul Operatorului de retea, reclamaţiile privind înregistrările eronate ale 
aparatelor de măsurare; 
8.18. Asigurarea,  prin intermediul OD, a energiei electrice furnizate în punctul de delimitare a instalaţiilor electrice 
la parametrii de calitate în concordanţă cu standardul de performanţă şi cu condiţiile din Avizele tehnice de 
racordare; 
8.19 Să recalculeze prin intermediul Operatorului de retea consumul de energie electrică pentru o perioadă 
anterioară, atunci când se constată defectarea grupului de măsurare, în baza unei proceduri elaborate de 
A.N.R.E.; 
8.20. Să aibă acces prin intermediul OD, în incinta consumatorului la grupurile de măsurare, pentru verificarea 
instalaţiei de alimentare cu energie electrică şi verificarea respectării prevederilor contractuale; 
8.21. Orice alte drepturi prevăzute de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu 
modificările şi completările ulterioare, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile. 
8.22. Furnizorul va livra energia electrica in conformitate cu conditiile de calitate impuse de reglementarile legale 
in vigoare. 
8.23. Tensiunea de livrare este tensiunea necesara la fiecare Loc de consum, stabilite in avizele tehnice de 
racordare. 
8.24. Furnizorul va livra energia electrica, care sa respecte conditiile minime de calitate prevazute in legislatia in 

vigoare. Tensiunea de furnizare a energia electrice la intrarea in instalatia de utilizare va fi asigurata prin 

intermediul OD, conform valorilor precizate in avizele tehnice de racordare.  

      8.25. Intreruperea furnizarii  

Furnizorul va întrerupe consumatorului furnizarea energiei electrice în următoarele cazuri: 

a) consumul energiei electrice cu contract expirat; 

b)  sustragere de energie electrică constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva; 

c) depăşirea puterii aprobate prin avizul de racordare; 

d) neachitarea facturilor emise de furnizor sau a altor sume datorate acestuia de către consumator, în 

condiţiile stabilite; 

e) împiedicarea delegatului împuternicit al furnizorului/operatorului de măsurare de a monta, verifica, înlocui 

sau de a citi elementele grupurilor de măsurare/contoarele, de a verifica şi remedia defecţiunile în instalaţiile care 

sunt proprietate a OR, atunci când acestea se află pe teritoriul consumatorului, de a verifica instalaţiile proprii ale 

consumatorului, situate în amonte de alt consumator sau de a racorda un nou consumator; 

f) împiedicarea accesului OR în instalaţiile de utilizare ale consumatorului, în scopul de a culege datele 

necesare pentru recalcularea consumului, în cazul constatării unor situaţii care conduc la înregistrarea eronată a 

consumului de energie electrică; 

g) contractul de furnizare a energiei electrice este pe numele altei persoane juridice decât al celei care 

deţine de drept locul de consum; 

h) consumatorul nu aplică reducerea puterii absorbite cerută de furnizor/OR în regim de restricţii, conform 

contractului şi în termenii prevăzuţi în acesta; 

i) consumatorul nu respectă programul convenit pentru întreruperi în scopul executării reviziilor tehnice ale 

instalaţiei de alimentare, a altor lucrări în instalaţiile OR sau refuză să participe la întocmirea acestor programe; 

j) consumatorul modifică reglajele instalaţiilor de protecţie stabilite cu OR; 

k) consumatorul nu a luat la termenele convenite cu furnizorul/OR măsurile de limitare a perturbaţiilor până 

la valorile normate; 

l) nerespectarea limitelor zonelor de protecţie pentru reţelele şi instalaţiile electrice, conform legislaţiei în 

vigoare; 

m) periclitarea vieţii sau a sănătăţii oamenilor ori a integrităţii bunurilor materiale; 



 

 

 

 

 

Pagina 5 din 10 

 

 

INTERNAL 

n) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în echipamentele electroenergetice în zonele de reţea 

electrică sau la nivelul întregului SEN; 

o) pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă, care nu se pot efectua 

fără întreruperi; 

p) în alte cazuri în care se specifică acest drept în prezentul contract. 

(2) Întreruperea furnizării energiei electrice se realizează: 

a) fără preaviz, în cazurile prevăzute. la alin. (1) lit. b), f), g), h),  j), m), n) şi o); 

b) cu preaviz de 5 zile lucrătoare, în cazurile prevăzute la alin.(1) lit. a), c), d) ,e), i), k), l).  

(3) Întreruperile prevăzute la pct. m), n) şi o) vor fi ulterior justificate, cu documente, care se transmit 

consumatorului, prin intermediul furnizorului în termen de 30 zile lucrătoare de la producerea evenimentului . 

8.26  (1) Întreruperile în furnizarea energiei electrice, care depăşesc limitele prevăzute prin contract şi pentru care 

s au înregistrat sesizări scrise din partea consumatorului, vor fi analizate de către furnizor şi consumator pentru 

stabilirea responsabilităţilor ce decurg din aceste evenimente. 

(2) Termenul pentru depunerea sesizării scrise de către consumator este de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

întreruperii furnizării energiei electrice. 

8.27. (1) Furnizorul este obligat să efectueze, împreună cu consumatorul şi OR, analiza întreruperilor menţionate 

la articolul precedent, în maximum 10 zile lucrătoare de la primirea sesizării consumatorului. 

(2) Consumatorul va pune la dispoziţia furnizorului toate datele legate de întrerupere şi care sunt necesare pentru 

susţinerea sesizării. 

(3) Sesizarea consumatorului privind întreruperile care au avut loc în furnizarea energiei electrice va fi însoţită de 

documente justificative din care să rezulte cu certitudine cele reclamate de acesta, inclusiv cantitatea de energie 

nelivrată, prejudiciul realizat şi modul de acţionare a personalului propriu pentru limitarea efectelor întreruperii 

alimentarii cu energie electrică. 

8.28Furnizorul poate cesiona creantele din prezentul contract de furnizare in conditiile prevazute de dispozitiile 

Codului Civil, fara indeplinirea altor formalitati, celelalte obligatii ramanand in sarcina partilor contractante, astfel 

cum acestea au fost stipulate si asumate in/prin contractul incheiat. 

      8.28 orice alte drepturi prevazute de legislatia in vigoare 

9. OBLIGATIILE SI DREPTURILE ACHIZITORULUI 
9.1. Achizitorul se obliga ca, in baza contractului atribuit furnizorului sa achizitioneze produsele ce fac obiectul 
prezentului contract. 
9.2 Achizitorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin prezentul contract, 
9.3 Să plătească contravaloarea facturii emise de către furnizor la pretul şi în condiţiile prevăzute în contractul de 
furnizare a  energiei electrice şi a altor prevederi legale; 
9.4. Să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în 
vigoare; 
9.5. Să comunice în scris, în termen de 30 de zile, furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza 
încheierii contractului; 
9.6. Să respecte clauzele contractelor de furnizare, inclusiv a condiţiilor prevăzute în anexele acestora; 
9.7. Orice alte obligații prevăzute de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările 
şi completările ulterioare, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile. 
9.8. Să solicite Operatorului de rețea (direct sau prin intermediul furnizorului) repararea sau înlocuirea grupului de 
măsură / contorului defect, în condiţiile reglementărilor în vigoare; 
9.9 Să aibă acces la reţelele electrice de interes public şi să consume energie electrică în conformitate cu 
prevederile contractului de furnizare; 
9.10. Să solicite furnizorului acordul pentru modificarea şi completarea contractului de furnizare şi a anexelor la 
acesta sau să iniţieze acte adiţionale la contracte, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară 
detalierea sau completarea unor clauze contractuale; 
9.11. Să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare; 
9.12. Să solicite Operatorului de retea prin intermediul furnizorului să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi 
a deranjamentelor survenite în reţelele electrice; 
9.13. Să asigure prin soluții proprii, tehnologice și/sau energetice, evitarea unor efecte deosebite la întreruperea 

alimentării cu energie electrică din S.E.N.; 
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9.14 Orice alte drepturi prevăzute de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările 
şi completările ulterioare, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile. 
CLAUZE SPECIFICE  
10. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR 
10.1. Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea contractantă în limita prejudiciului creat, împotriva 

oricăror daune, despăgubiri, penalităţi, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări 

ale dreptului de proprietate intelectuală produs in conditiile mentionate in contractul de furnizare si in legatura cu 

obiectul acestuia, precum şi ale obligaţiilor sale conform prevederilor Contractului. 

10.2. Contractantul va despăgubi Autoritatea contractantă în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiţii: 

i. despăgubirile să se refere exclusiv la daunele suferite de către Autoritatea contractantă ca urmare a culpei 

Contractantului; 

ii. Autoritatea contractantă a notificat Contractantul despre primirea unei notificări/cereri cu privire la incidenţa 

oricăreia dintre situaţiile prevăzute mai sus; 

iii. valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin titluri executorii emise conform prevederilor legale/hotărâri 

judecătoreşti definitive, după caz. 

10.3. În cazul în care, Contractantul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract sau le 
îndeplineşte necorespunzător, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe dobânda legală 
penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2^1 din O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi 
penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul 
bancar, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea produselor nelivrate pentru 
fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului. 
10.4. Răspunderea Contractantului nu operează în următoarele situaţii: 
a) datele/informaţiile/documentele necesare pentru îndeplinirea Contractului nu sunt puse la dispoziţia 
Contractantului sau sunt puse la dispoziţie cu întârziere; 
b) neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligaţiilor ce revin Contractantului se datorează 
culpei Autorităţii/entităţii contractante; 
c) Contractantul se află în imposibilitatea fortuită de executare a obligaţilor contractuale imputate. 
10.5.  În cazul în care Autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a 
facturii în termenul prevăzut la pct. 5.5, Contractantul 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 obligaţiile de plată a unor sume de bani rezultând din contracte 
încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, dar nu mai mult decât valoarea plăţii 
neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată. 
10.6. Penalităţile de întârziere datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului 
contract. 
10.7. În măsura în care Autoritatea contractantă nu efectuează plata în termenul stabilit la pct. 5.5,  Contractantul 
are dreptul de a rezoluţiona/rezilia contractul, fără a-i fi afectate drepturile la sumele cuvenite pentru furnizarea 
produselor şi la plata unor daune interese. 

10.8 (1) În caz de neplată a facturilor emise de furnizor conform prevederilor contractului, furnizorul transmite 

clientului un preaviz de deconectare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare, clientul 

având obligaţia de a achita suma respectivă în termenul prevăzut în preaviz. 
 10.8 (2) Dacă Clientul nu achită contravaloarea facturilor emise în baza prezentului contract, în termenul din 

preaviz, furnizorul comunică Operatorului de rețea solicitarea de deconectare a clientului final, iar acesta 

deconectează locul de consum, dacă până la data deconectării furnizorul nu îi confirmă plata datoriei de către 

clientul final.  

(3) Pentru evitarea deconectării, în situația în care clientul plăteşte contravaloarea facturilor emise în baza 

prezentului contract în perioada preavizului sau după expirarea termenului din preaviz, acesta este obligat să 

comunice furnizorului dovada plății. 

11.  FORȚA MAJORĂ 
11.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta 
11.2.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toată perioada în care aceasta acţionează. 
11.3. 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. 

file:///C:/oficiale/index/act/199606%2317508855
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11.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
11.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să 
poată pretindă celeilalte daune-interese. 
12.  MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
12.1.Modificarea contractului se poate realiza numai cu respectarea condițiilor corespunzătoare, prevăzute la art. 

221 din Legea nr. 98/2016.  

Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul, cu o notificare prealabila de cel putin 21 zile în cazul în 

care furnizorul nu înțelege să respecte prevederile legale privind modificarea contractelor. 

12.2. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 
a)  prin ajungerea la termenul de finalizare; 
b)  prin acordul părţilor; 
c)  reziliere, conform prevederilor art.12.3; 
d)  caz de forţă majoră în situaţia prevăzută la art.11. 
e)  prin denuntare unilaterala de catre consumator 
f) Contractul încetează de drept la pierderea de către furnizor a licenţei de furnizare, caz în care, consumatorul 

acceptă preluarea sa de către Furnizorul de Ultimă Instanta, în condiţiile legii 

12.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul, în oricare din următoarele situaţii: 
a) în cazul în care furnizorul nu și-a îndeplinit timp de 6 luni obligațiile contractuale cu privire la calitatea energiei 
electrice furnizate și performanțelor economico-financiare asumate; 
b) în cazul în care achizitorul a transmis, prin fax, e-mail sau poştă, cel puţin două notificări cu privire la 
neîndeplinirea de către furnizor a obligaţiilor asumate, neconformităţile nefiind remediate în termenul stabilit prin 
notificare;  
c) în situaţia în care furnizorul nu mai are capacitatea de a furniza energia electrică  ce face obiectul contractului 
din culpa sa, precum şi orice alt prejudiciu produs achizitorului.  
d) neplata contravalorii energiei electrice furnizate şi a penalităţilor legale în condiţiile prevăzute în cap. 8 din  

prezentul contract, cu respectarea prevederilor art. 41 26 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la 

clientii finali, in vigoare; 

e)pierderea calităţii de persoană juridică a consumatorului care a stat la baza încheierii contractului cu un preaviz 

de 5 zile lucrătoare; 

f)consumatorul pierde, în mod irevocabil şi înainte de ajungerea la termen a prezentului contract, calitatea de 

deţinător al spaţiului pentru alimentarea căruia s-a încheiat prezentul contract, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare; 

g)refuzul consumatorului de a încheia un nou contract ori de a perfecta sau reactualiza contractul existent, în 

condiţiile modificării reglementarilor  legale care au stat la baza încheierii acestuia, cu un preaviz de 30 de zile 

calendaristice; 

e)în alte condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare 

12.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a solicita denunţarea contractului aflat în derulare, prin notificare transmisă 
administratorului judiciar/lichidatorului în situaţia în care furnizorul a intrat în insolvență, în condiţiile stabilite de 
Legea nr. 85/2014, fără ca denunţarea să prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
achizitor, cu respectarea prevederilor art.167 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016. 
12.5. Încetarea contractului în oricare din situaţiile menţionate la art. 13.2. nu va avea niciun efect asupra 
obligaţiilor deja scadente între Părţi.  
12.6. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică: Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului 
comun privind încetarea contractelor sau dreptul autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute 
a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a 
denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele 
situaţii: 
a) furnizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa 
din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016; 
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă 
din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 
12.7.Furnizorul poate să rezilieze prezentul contract, în următoarele cazuri: 



 

 

 

 

 

Pagina 8 din 10 

 

 

INTERNAL 

a)neplata contravalorii energiei electrice furnizate şi a penalităţilor legale în condiţiile prevăzute în cap. 8 din  

prezentul contract, cu respectarea prevederilor art. 41 26 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la 

clientii finali, in vigoare; 

b)pierderea calităţii de persoană juridică a consumatorului care a stat la baza încheierii contractului cu un preaviz 

de 5 zile lucrătoare; 

c)consumatorul pierde, în mod irevocabil şi înainte de ajungerea la termen a prezentului contract, calitatea de 

deţinător al spaţiului pentru alimentarea căruia s-a încheiat prezentul contract, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare; 

d)refuzul consumatorului de a încheia un nou contract ori de a perfecta sau reactualiza contractul existent, în 

condiţiile modificării reglementarilor  legale care au stat la baza încheierii acestuia, cu un preaviz de 30 de zile 

calendaristice; 

e)în alte condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare 

13. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
13.1. Părţile vor face 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. 
13.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in 

mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, de catre instanţele 

judecătoreşti competente conform Codului de procedura civila. 

13.3. Documentaţia de atribuire a contractului, emisă de achizitor, şi oferta emisă de furnizor, vor servi 

interpretării clauzelor contractuale în caz de divergenţă. 

14. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI  
14.1. Fără a aduce atingere execuţiei prezentului contract, achizitorul are obligaţia de a asigura garantarea 

protejării acelor informaţii pe care furnizorul le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod 

obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce priveste 

secretul comercial si proprietatea intelectuală.  

14.2 - Prin semnarea prezentului contract, Clientul este de acord cu dezvaluirea informatiilor confidentiale legate 

de derularea prezentului contract in cazul in care  Furnizorul va cesiona, in conditiile Codului Civil, creantele din 

prezentul contract. 

15.SUBCONTRACTAREA  
15.1. (1) Achizitorul va solicita Contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi 
indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea 
contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. 
(2) Furnizorul are obligaţia de a notifica Achizitorul cu privire la orice modificări ale informaţiilor prevăzute la 
alin.(1) pe durata contractului de achiziţie publică. 
(3) Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, 
cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie 
publică, în condiţiile art.221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice. 
(4) Furnizorul va transmite Achizitorului informaţiile privind numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai 
subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică şi va obţine acordul beneficiarului 
privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului. 
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia 
transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 
(6) Beneficiarul are dreptul să solicite Contractantului/Furnizorului şi informaţii referitoare la:  
a) furnizorii implicaţi în contracte de achiziţii publice de lucrări sau de servicii; 
b) subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente ale 
lanţului de subcontractare. 
(7) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul în care îndeplineşte contractul. 
15.2. (1) Beneficiarul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către 
subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită. 
(2) Subcontractanţii îşi vor exprima opţiunea de a fi plătiţi direct de către Beneficiar la momentul încheierii 
prezentului contract sau la momentul introducerii acestora în prezentul contract de achiziţie publică.  
(3) Beneficiarul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când furnizarea acestora este 
confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv beneficiar, furnizor şi subcontractant sau de 
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beneficiar şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Furnizorul blochează confirmarea executării 
obligaţiilor asumate de subcontractant. 
(4) Beneficiarul are obligaţia de a solicita, la încheierea prezentului contract de achiziţie publică sau atunci când 
se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între furnizor şi subcontractant/ 
subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi 
sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. 
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin.(4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui 
în anexe la contractul de achiziţie publică. 
(6) Dispoziţiile contractuale referitoare la drepturile şi obligaţiile furnizorului precum şi cele referitoare la 
sancţiunile aplicabile furnizorului se aplică în mod corespunzător şi subcontractanţilor, proporţional cu 
partea/părţile din contract pe care aceştia le îndeplinesc. 
(7) Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant la solicitarea acestuia şi numai în cazul prezentării 
contractului de subcontractare şi a recepţiilor aferente. 
15.3. (1)Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către furnizor/contractant în perioada de implementare a 
contractului poate interveni numai cu acordul beneficiarului în următoarele situaţii: 
a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind 
realizate de subcontractanţi; 
b)  declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care 
serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării 
acestora; 
c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 
(2) Înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind 

realizate de subcontractanţi nu reprezintă modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită la art.221 din 

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.  

(3) În cazul înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind 
realizate de subcontractanţi valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea 
declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată. 
(4) În cazul înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind 
realizate de subcontractanţi obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului 
de subcontractare anterior. 
 (5)În condiţiile prezentului articol beneficiarul are obligaţia de a solicita prezentarea contractelor încheiate între 
contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: 
a) activităţile ce urmează a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi; 
Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii furnizării de 
către noii subcontractanţi, o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor 
caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse 
subcontractării. 
(6) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea 
inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în 
contractul de achiziţie publică. 
 16. COMUNICĂRI 
16.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
16.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
16.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii 
comunicării. 
16.4. În accepţiunea părţilor contractante, orice comunicare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil 
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresele menţionate în partea introductivă a prezentului contract.   
16.5. În cazul în care comunicarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu 
confirmare de primire şi se consideră primită la data menţionată pe confirmarea de la oficiul primitor. 
16.6. Dacă confirmarea se transmite prin fax sau e-mail în zile nelucrătoare, ea se consideră primită în prima zi 
lucrătoare după cea în care a fost expediată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
17. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
17.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
17.2. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
18. ALTE CLAUZE 
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18.1 Termenele de îndeplinire a unor obligaţii contractuale de către părţile contractante expira în ultima zi a 
termenului. În cazul în care ultima zi ce constituie termenul de îndeplinire a unor obligaţii coincide cu o sărbătoare 
legală ori cu o zi nelucrătoare, atunci termenul se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare zilei de 
sărbătoare legală sau zilei nelucrătoare. 
19.  DISPOZIŢII FINALE  
19.1 Furnizorul este răspunzător de exactitatea si legalitatea datelor înscrise in facturi si se obliga sa restituie 
sumele incasate necuvenit si foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare in urma controalelor 
organelor abilitate (C.F.I.,C.F.P., Curtea de Conturi, etc.). Furnizorul va prezenta organelor abilitate mai sus 
mentionate, orice documente sau acte solicitate. 
19.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din acesta, reprezinta vointa partilor 

si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.  

19.3 (1) Prin semnarea prezentului contract părțile acceptă să respecte Condițiile generale pentru prestarea 

serviciului de distribuție a energiei electrice în situația în care contractul de distribuție pentru locul de consum este 

încheiat între 

 Operatorul de distribuție și Furnizor, aprobate prin ordin al președintelui ANRE, care completează prevederile 
prezentului contractului. Acestea sunt publicate pe pagina de internet a Furnizorului și, la solicitarea 
consumatorului, se pun în mod gratuit la dispoziția acestuia, prin unul din următoarele mijloace, dar fără a se 
limita la acestea: fax, email, direct sau prin poștă pe suport hârtie.  
19.3.(2) Furnizorul se obligă să informeze consumatorul asupra oricăror modificări și/sau completări ale 
documentelor prevăzute la alin. (1), dispuse de ANRE, prin afișarea pe  pagina de internet proprie și prin punerea 
la dispoziția Clientului, la solicitare, a formei actualizate a acestora. 
19.4 Datele cu caracter personal furnizate de către consumator în prezentul contract sunt prelucrate în baza 
Regulamentului 697/2016, în scopul îndeplinirii de către furnizor a obligaţiilor asumate în prezentul contract şi în 
conformitate cu obligaţiile ce îi revin potrivit legislaţiei specifice incidente, inclusiv pentru colectarea şi 
recuperarea creanţelor rezultate din acest contract, cât şi în scopul protejării intereselor legitime ale acestuia. 
19.5. Modificarea si completarea prezentului contract se va face prin  act aditional.  
Părţile au încheiat prezentul Contract in 3 (trei) exemplare, 2 (doua) pentru achizitor si 1 (unul) pentru furnizor. 
 
 
           ACHIZITOR,                                      FURNIZOR,        
        ABA SOMES TISA             SC ENEL ENERGIE SA 

Director, ing. Ioan Curt                                           Prin împuternicit, 

                                                                                                                              CATALIN MARIAN                                        

Director economic, ec.Filip Aurel 

 

Director tehnic EMI, ing. Mirela Adam 

 

CFPP,  

 

 

Compartiment  Juridic 

 

Sef Birou Achizitii, Bogdan Alina 

 

Responsabil contract ing. Mihaela Tupa 

 

Intocmit ec. Sorin Pop 
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