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CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE
nr. P-CA din----- ------

incheiat in baza Hotararii de adjudecare nr. _
a Comisiei de Evaluare numita prin decizia nr. _

1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, s-a
Încheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre

1. Partile contractante
Intre
S.C. CONPET S.A, cu sediul În Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud Prahova, telefon

0244/401360, fax 0244/402304, cod de inregistrare fiscala RO 1350020, Înregistrată la
Registrul Comerţului sub numarul J29/6/1991, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001,
deschis la Banca Comerciala Romana Sucursala Ploiesti, reprezentată prin dl. ing. Liviu i1asi -
Director General si dna ec. Sanda Toader - Director Financiar, În calitate de ACHIZITOR, pe de
o parte

şi
_______________ ,' cu sediul in , str.

_______ , nr._, telefon , fax. , cod de inregistrare
fiscala RO ,. inregistrata la Registrul Comertului cu nr. , licenţă
AN.RE. nr. avand cod IBAN RO---------______________ deschis la .
reprezentata prin. - Director General si ec. _
Director Economic in calitate de FURNIZOR, pe de altă parte,

a intervenit prezentul contract.

2. Definiţii
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

Contract
Preţul contractului

Aprobări

Autoritate Competentă

Energie electrică
Cerinţă legală

Cod comercial al pieţei
angro de energie

Contributie pentru
cogenerare de inalta
eficienta

Achizitor eligibil

Prezentul contract şi toate anexele sale
Preţul plătibii furnizorului de către achizitor, În baza contractului,
pentru Îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor
obligaţiilor asumate prin contract.
Aprobări, avize, licenţe, consimţăminte şi autorizaţii deja acordate
sau care vor fi acordate de Autoritatea Competentă sau alte
autorităţi
Autoritatea Naţională de Reglementare În domeniul Energiei -
AN.RE.
Energia electrică activă, În [MWh]
Orice lege, reglementare, licenţă sau alte ordine şi decizii date de
Guvern, Parlament sau Autoritatea Competentă
Colecţia de reguli În conformitate cu care se stabilesc
cantităţi le de energie efectiv tranzacţionate Într-un interval bază
de decontare, aprobată prin Ordinul Preşedintelui AN.RE.
nr.25/2004;
tarif unitar, exprimat in lei/kWh, platit lunar de fiecare
consumator de energie electrica si de furnizorii care livreaza
energie electrica la export, in vederea crearii resurselor financiare
necesare aplicarii schemei de sprijin
Achizitorul final de energie electrică care are dreptul să-şi aleagă
producătorul (furnizorul) şi să contracteze direct cu acesta energia
electrică necesară, având acces la reţelele de transport şi/sau de
distribuţie
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Furnizor

Interval Bază de
Decontare IBD
Loc de vânzarel
cumpărare
Lună de contract

Operatorul comercial
(Operatorul Pietei
de energie electrica)

Operatorul de decontare

Operator de sistem

Piata de energie

Electrică
Pret componenta de
energie electrica activa

Regulamentul de
Programare şi
Dispecerizare

Retea electrică

Reteaua electrică de
Distributie
Retea electrică de
Transport

Serviciul de distributie

Servicii de sistem

Serviciu de transport al
energiei electrice

Sistem electroenergetic
national - SEN

Tarif de transport

Persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină,
care primeşte licenţa să comercializeze energie electrică
(producător, distribuitor sau alt agent economic)
O perioadă de o oră cu Începere din primul minut al orei oficiale
a României până la sfârşitul acesteia
Locul În care se măsoară energia electrică

O lună calendaristică din cadrul unui an calendaristic, Începând cu
prima zi a lunii ora 00:00 (Ora României - EET) şi terminând cu
ultima zi a lunii ora 24:00 (EET)
Entitate operaţională a CN Transelectrica SA care
asigura/mijloceste pe piaţa de energie Încheierea aranjamentelor
comerciale cu energie electrică, referitoare la
cantităţi le tranzacţionate
Departament organizat În cadrul S.C. OPCOM S.A. pentru
Realizarea funcţiilor de decontare care i-au fost atribuite prin
Codul Comercial
Structură operaţională a C.N. Transelectrica S.A., având
misiunea de a asigura funcţionarea coordonată a instalaţiilor de
producere, transport şi distribuţie (Ia tensiunea de 110 kV) a
energiei electrice şi termice, componente ale SEN (UNO-DEN)
Piaţa pe care se tranzacţionează engros şi În detaliu energie
Electrică acea parte din pretul energiei electrice platit
de achizitor care reprezinta

pretul energiei electrice achizitionata de la producatori/traideri de
pe piata angro la care se adauga costurile cu certificatele verzi si
cheltuielile specifice de furnizare a energiei electrice (chirii, salarii,
profit, etc.)
Colecţia de reguli care trebuie aplicate de Operatorul
de sistem şi de Operatorul pieţei de energie şi
urmate de părţi, În procesal de planificare operaţională,
programare operativă a capacităţilor de producţie şi dispecerizare
Ansamblu de linii şi staţii electrice conectate Între ele, eventual
interconectate cu alte reţele
Reţeaua care transmite energia electrică În zonele de
consum, distribuind-o spre şi la achizitori
Reţea electrică buclată de Înaltă tensiune (220 kV şi
mai mult),prin care se transportă la distanţă puteri electrice
importante
Serviciu care consta in exploatarea, intretinerea, dezvoltarea
retelei electrice de distributie in scopul transmiterii energiei
electrice de la producatori/operador de transport/alti distribuitori la
consumatori, conform contractelor incheiate, in conditii
corespunzatoare de siguranta si calitate
Servicii asigurate de operatorul de sistem sau de producători, la
cererea operatorului de sistem, pentru menţinerea nivelului de
siguranţă În funcţionare a sistemului energetic, precum şi a
calităţii energiei transportate la parametrii ceruţi de normativele În
vigoare
Asigurarea transmiterii unei cantităţi precizate de
energie electrică activă Între două sau mai multe puncte ale SEN,
prin reţeaua electrică de transport, În condiţii corespunzătoare de
siguranţă şi calitate
Ansamblul instalaţiilor electroenergetice
interconectate, situate pe teritoriul ţării prin care se realizează
producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice
Sistem de preţuri reglementate pentru serviciul de transport al
Energiei electrice



Tarif de distribuţie Sistem de preţuri reglementate pentru serviciul de distribuţie a
Energiei Electrice
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3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenele prevazute de prezentul contract se calculeaza conform art. 181 din
Legea 134/2010 privind Codul de procedura civila.

4. Obiectul contractului
4.1. Obiectul contractului ÎI constituie furnizarea energiei electrice de către furnizor

către achizitor, În punctele de măsurare specificate În Anexa nr.1.
4.2. Cantitatea de energie electrică estimata a fi cumparata este de cca. _

MWh pe MT si de cca MWh pe JT

5. Preţul contractului
5.1. Valoarea estimata a achizitiei este de Iei, la care se adauga TVA
5.2. (1) Pretul contractului este compus din preţul componentei de energie electrica

activa la care se adauga tarifele reglementate pentru serviciile de transport, pentru serviciile de
sistem, pentru serviciile de distribuţie, contributia pentru cogenerare de inalta eficienta, pretul
certificatelor verzi, acciza, precum si separat tariful reglementat pentru energia electrica
reactiva.

(2) Preţul componentei de energie electrica activa este de lei/MWh
pentru medie tensiune si de lei/MWh pe JT .

Preturile componentei de energie electrica activa de medie si joasa tensiune sunt ferme
pentru toata perioada de derulare a contractului.

(3) Pentru serviciile de transport se va specifica i'Zona de introducere a energiei electrice
În reţea (G)" şi " Zona de extragere a energiei electrice În reţea (L)", zone care vor rămâne
valabile pe toată durata derulării contractului.

(4) Valoarea finala a certificatelor verzi se calculeaza ca produs dintre valoarea cotei
finale obligatorii de achizitie a certificatelor verzi stabilita de ANRE, consumul de energie
realizat in perioada 01.01-31.12 si pretul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de
furnizor.

Regularizarea valorii certificatelor verzi se calculeaza ca diferenta intre valoarea finala a
certificatelor verzi si valoarea facturata lunar.

5.3. Energia electrică reactivă Înregistrată În punctul de delimitare În perioada de
facturare, se plateste furnizorului după cum urmează: energia electrică reactivă capacitivă se
plăteşte integral, iar cea inductivă, numai cantitatea care depăşeşte valoarea limitei factorului
de putere mediu, stabilit de AN.R.E. Energia electrică reactivă se plăteşte la tarif reglementat.

5.4. Contravaloarea energiei electrice livrată achizitorului de către furnizor se calculează
lunar, pe baza cantităţii totale de energie electrică consumată, a preţului de contract şi a
tarifelor reglementate pentru activităţile de transport, serviciile de sistem, decontare pe piaţa
angro de energie şi distribuţie, prevazutela art. 5.2.

5.5. Cantitatea totală de energie electrică consumată este cea rezultată din procesele
verbale lunare de stabilire a consumurilor de energie activă şi reactivă, Însuşite de furnizor si
achizitor prin semnatura partilor.

5.6. Tarifele reglementate pentru serviciile de transport, contributia pentru cogenerare de
inalta eficienta, pretul certificatelor verzi, precum şi pentru serviciile de distribuţie şi pentru
energia reactivă, rămân fixe până la modificarea acestora prin decizii/ordine ale AN.R.E.

5.7. In cazul in care Achizitorul nu va cheltui intreaga suma estimata la art. 5.1, furnizorul
nu va putea emite pretentii financiare pentru suma ramasa necheltuita.

6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract, respectiv perioada de furnizare a energiei electrice,

este de 12 luni Începând cu data de 01.01.2015, ora 00:00 EET (ora României).

7. Condiţiile de desfăşurare a furnizării
7.1. Cantitatea de energie electrică care urmează să fie cumpărată de achizitor de la

furnizor, este estimata În Anexa nr. 1, la prezentul contract.
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7.2. Cantităţile de energie electrică care urmează să fie cumpărate de achizitor vor
putea fi revizuite lunar, cu 20 zile Înainte de Începerea lunii de furniza re.

7.3. În cazul În care achizitorul nu transmite cantităţile revizuite În termenul de mai
sus, se vor lua În considerare cantităţile din contract pentru luna respectivă de furnizare.

7.4. Achizitorul va plăti furnizorului contravaloarea energiei electrice consumate la
preţul şi În condiţiile prevăzute la capitolul 5.

7.5. La data intrării În vigoare a contractului de furnizare, tariful este acelaşi pentru un
nivel de tensiune, atât pentru energia electrică reactivă inductivă, cât şi pentru cea capacitivă,
iar limitele factorului de putere mediu sunt 0,92 pentru factorul de putere inductiv, respectiv 1
pentru factorul de putere capacitiv. În cazul realizării unui factor de putere inductiv mai mic de
0,65, se va plăti diferenţa dintre energia electrică respectivă Înregistrată şi cea corespunzătoare
factorului de putere limită (0,92 inductiv) cu de trei ori mai mult tariful În vigoare.

7.6. Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract se va măsura
cu respectarea "Codului de măsurare a energiei electrice", aprobat prin Ordinul A.N.R.E. nr.
17/2002, publicat În Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 480104.07.2002.

7.8. Părţile sunt de acord să respecte prevederile "Codului tehnic al reţelei electrice
de transport", modificat şi completat prin Ordinul A.N.R.E. nr. 35/06.12.2004.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
- Caietul de sarcini (Anexa 1);
- Propunerea financiară (Anexa 2);
- Propunerea tehnică (Anexa 3);
- Aviz tehnic de racordare (Anexa 4);
- Caracteristicile echipamentelor de măsurare (Anexa 5);
- Convenţie de exploatare (Anexa 6);
- Garanţia de bună execuţie a contractului (Anexa 7);
_Contractele de distributie semnate intre furnizor si operatorul de distributie.

9. Obligaţiile şi drepturile furnizorului
9.1. Furnizorul are următoarele obligaţii:
a) să deţină licenţă de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia

privind alimentarea clienţilor;
b) să furnizeze energia electrică, În conformitate cu prevederile "Regulamentului de

furnizare a energiei electrice la achizitor" aprobat prin H.G. nr. 1.007/2004, la calitatea
corespunzatoare si În cantităţi le din Anexa 1 la prezentul contract, În conformitate cu cerinţele
stabilite prin Caietul de sarcini şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract;

d) sa monteze, să exploateze şi să menţină În funcţiune pe cheltuiala sa sistemul de
măsurare, teletransmisie şi telegestiune a consumului de energie pe toată perioada de derulare
a contractului, la toate locurile de consum unde se justifica montarea sistemului de masurare,
teletransmisie şi telegestiune a consumului de energie.

e) să pună la dispoziţia achizitorului toate datele privind furnizarea de energie, În
conformitate cu prezentul contract;

f) să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, În cuantum de 10% din
valoarea contractului fără TVA, În termen de maximum 15 zile de la semnarea lui;

g) să acorde asistenţă tehnică de specialitate la demontarea - remontarea
transformatoarelor de măsură (proprietatea achizitorului), În vederea verificării lor metrologice;

h) este responsabil cu transmiterea tuturor datelor necesare Operatorului Pieţei de
energie electrică;

i) să asigure continuitatea În alimentare În limitele nivelului de siguranţă precizat În
Anexa nr.6, pentru instalaţiile executate conform avizului de racordare;

j) să asigure În punctul de delimitare parametrii de calitate, respectiv frecvenţa şi
tensiunea la valorile nominale, cu abaterile prevăzute de reglementările În vigoare, conform
Standardului de performanţă şi Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie;

k) să solicite modificarea mărimilor de reglaj ale protecţiilor din instalaţiile de distribuţiei
transport, la cererea justificată a achizitorului;

1) sa asigure, prin intermediul operatorului de distributie, accesul consumatorului la
sistemul de telegestiune in vederea verificarii corectitudinii datelor transmise si a consumurilor
inregistrate lunar;



m) sa asigure perfectarea conventiilor de exploatare la punctele de consum, acolo unde
este cazul, pentru delimitarea instalatiilor intre operatorul de distributie si consumator, in
maximum doua luni de la semnarea contractului de furnizare a energiei electrice;

n) să asigure Împreună cu operatorul de distribuţie şi achizitorul, la datele convenite,
citirea contoarelor de energie electrică pentru stabilirea cantitati lor ce se vor factura;

o) să factureze achizitorului energia electrică la tarifele stabilite prin prezentul contract;
p) să verifice În cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de achizitor şi să

răspundă În termenul legal tuturor reclamaţiilor şi sesizări lor scrise ale acestuia, conform
Standardului de performanţă;

r) să acorde, În conformitate cu dispozitiile legale si contractuale, despăgubiri pentru
daunele provocate prin executarea necorespunzatoare sau neexecutarea obligatiilor
contractuale

9.2. Furnizorul are următoarele drepturi:
a) să Încaseze contravaloarea energiei electrice furnizate, conform prevederilor

prezentului contract;
b) să aibă acces la instalaţiile achizitorului pentru verificarea periodică sau ori de câte ori

este necesar, a stării sistemului de măsurare, teletransmisie şi telegestiune a consumului de
energie electrică (inclusiv transformatoarele de măsură);

c) să monteze, pe cheltuiala proprie, echipamente suplimentare performante pentru
contorizare, În paralel sau În locul celor existente, care să permită monitorizarea de la distanţă
a consumului de energie electrică, atât de către furnizor cât şi de către achizitor.

10. Drepturile şi obligatiile achizitorului
10.1. Achizitorul are următoarele obligaţii:
a) să plateasca la scadenta pretul energiei electrice furnizata, În condiţiile stipulate la

Cap. 12 din prezentul contract;
b) să asigure accesul furnizorului la echipamentele sistemului de măsurare,

teletransmisie şi telegestiune a consumului de energie;
c) să respecte normele şi prescripţiile tehnice În vigoare În vederea eliminării efectelor

negative asupra calităţii energiei electrice;
d) să transmită in scris, prin fax, consumurile revizuite, cu minim 20 (douăzeci) zile

Înainte de Începerea lunii de furnizare; .
e) să participe prin delegaţii săi la citirile efectuate lunar de furnizor În vederea stabilirii

cantităţi lor de energie ce se vor factura şi să semneze procesele verbale Întocmite cu această
ocazie, cu sau fără obiecţiuni;

f) să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu furnizorul prin
Conventia de exploatare, anexa la prezentul contract;

g) să respecte dispoziţiile Operatorului de Sistem, conform reglementărilor În vigoare
privind schema de funcţionare a instalaţiilor achizitorului racordate la S.E.N.;

10.2. Achizitorul are următoarele drepturi:
a) să primească şi să consume energie electrică, În conformitate cu prevederile

prezentului contract;
b) să aibă acces la sistemul de măsurare, teletransmisie şi telegestiune a consumului de

energie electrică, pe perioada de derulare a contractului;
c) să aibă acces la grupurile de măsurare/contoare În vederea citirii acestora, chiar dacă

acestea se află În incinta furnizorului sau a operatorului de distribuţie;
d) să racordeze la instalaţiile proprii subconsumatori de energie electrică la joasă

tensiune, cu respectarea prevederilor legale;
e) să solicite furnizorului măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor

survenite la instalaţiile de distribuţie/transport;
f) să solicite furnizorului, În conformitate cu dispozitiile legale si contractuale, despăgubiri

pentru daunele provocate prin executarea necorespunzatoare sau neexecutarea obligatiilor
contractuale.

g) să solicite furnizorului reduceri tarifare pentru energia electrică furnizată la o tensiune
şi/sau frecvenţă În afara limitelor prevăzute În prezentul contract, in conditiile legii.
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11.Obligaţii comune ale păl1ilor
11.1. Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină, pe parcursul derulării

contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru Îndeplinirea obligaţiilor cuprinse În
prezentul contract, conformându-se În acelaşi timp tuturor prevederilor legale.

11.2. Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, la toate
informaţiile, documentaţiile şi datele necesare bunei derulări a contractului şi care sunt
accesibile conform reglementărilor În vigoare tuturor autorităţilor statului, instituţiilor financiar-
bancare, consultanţilor şi contractanţilor.

11.3. In lipsa avizului tehnic de racordare (ATR), pana la reactualizarea acestuia, sunt
valabile conditiile tehnice specifice si caracteristicile echipamentelor existente in contractele
cadru la data incheierii actualului contract de furnizare.

12. Plata energiei electrice
12.1. (1) Furnizorul va emite factura conform art. 155 alin 1 Cod Fiscal, pe baza

proceselor verbale lunare de stabilire a consumurilor de de energie activa si reactiva, insusite
de achizitor si furnizor, in conformitate cu prevederile art. 5.5. din prezentul contract.

(2) Factura se comunica in maxim 5 zile din luna urmatoare pentru luna anterioara de
furnizare.

(3) Factura va evidenţia următoarele:
- cantitatea şi contravaloarea energiei electrice efectiv consumate;
- cantitatea, costul şi contravaloarea energiei reactive consumate;
- valorile pentru serviciile de transport, distribuţie si sistem, calculate În conformitate cu

tarifele aprobate de A.N.R.E.
- pretul certificatelor verzi;
- valoarea accizelor;
- contributia pentru cogenerare de inalta eficienta.
12.2. Plata de către achizitor a facturilor emise conform Art.12.1. se va face prin ordin

de plată, În contul furnizorului, În termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul
achizitorului.

12.3. (1) La intervenirea scadentei, achizitorul este de drept pus in intarziere.
(2) In cazul in care Achizitorul nu plateste in termen de 30 de zile de la data scadentei

facturii, acesta va plati furnizorului penalitati de intarziere egale cu nivelul dobanzii pentru
neplata in termen a obligatiilor bugetare, calculate la suma datorata, pentru fiecare zi de
intarziere incepand cu data scadentei pana la data platii.

12.4. (1) In cazul in care Achizitorul contesta valoarea unei facturi si comunica acest fapt
Furnizorului in termen de 15 zile de la primirea ei, furnizorul este obligat sa analizeze
corectitudinea contestatiei si in termen de 10 zile de la primirea contestatiei sa prezinte
consumatorului rezultatul analizei.

(2) Daca furnizorul considera ca factura initiala este corecta, comunica aceasta
constatare consumatorului, iar factura initiala ramane valabila.

In acesta situatie termenul de plata se decaleaza cu 30 de zile de la data retransmiterii
respectiv predarii de catre furnizor achizitorului, a facturii initiale.

(3) Daca furnizorul considera ca factura initiala a fost gresita, emite o noua factura
consumatorului, cu decalarea corespunzatoare a termenului de plata (termen de plata: de 30 de
zile de la data inregistrarii noii facturi la sediul achizitorului).

(4) Daca in situatia prevazuta la alin. (3) se dovedeste ca suma contestata a fost mai
mare decat cea datorata de Achizitor la data respectiva (deci contestatia a fost justificata),
furnizorul trebuie sa plateasca Achizitorului diferenta dintre suma incasata si cea corect
calculata, majorata cu penalitati de intarziere egale cu nivelul dobanzii pentru neplata in termen
a obligatiilor bugetare.

(5) Penalitatile prevazute la alin. (4) se percep pentru perioada dintre data platii facute
de consumator si data la care furnizorul restituie diferente de plata si penalitatea, furnizorul fiind
in acest caz pus de drept in intarziere de la data efectuarii platii nedatorate.

13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre furnizor in scopul

asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a
contractului, si este in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA, respectiv

lei.
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(2) Garantia se constituie prin Scrisoare de garantie bancara emisa de o societate
bancara in favoarea achizitorului. Scrisoarea de garantie bancara se va prezenta, in original, de
catre furnizor achizitorului, in termen de 15 zile de la semnarea contractului si va avea o
valabilitate de cel putin 12 luni de la data emiterii. Furnizorul este de drept in intarziere cu privire
la obligatia de prezentare a scrisorii de garantie bancara la expirarea termenului de 15 zile de la
data semnarii contractului.

(3) Din scrisoarea de garantie bancara trebuie sa reiasa, fara echivoc, ca societatea
bancara va plati autoritatii contractante, S.C. CONPET S.A. Ploiesti, suma solicitata la prima si
simpla cerere a achizitorului Conpet.

(4) Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce
furnizorul a prezentat, in original, Scrisoarea de garantie bancara, reprezentand garantia de
buna executie.

13.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste si/sau isi indeplineste in mod
necorespunzator obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica furnizorul cu privire la aceasta.
Notificarea va mentiona si obligatiile care nu au fost respectate.

13.3. Achizitorul are obligaţia de a restitui garanţia de bună execuţie În termen de 14
zile de la Îndeplinirea integrală de către furnizor a obligaţiilor asumate prin contract, dacă nu a
ridicat până la acea dată pretenţii asupra acesteia.

13.4. In cazul in care furnizorul nu isi indeplineste obligatia de prezentare a scrisorii de
garantie bancara, stipulata la art. 13.1. alin. (2), in termen de 15 zile de la data semnarii
contractului, achizitorul, cu titlu de daune-interese, va retine garantia de participare constituita
pentru aceasta achizitie, la care se adauga 3% din valoarea estimata a contractului. La
implinirea termenului de 15 zile de la data semnarii contractului, furnizorul este de drept in
intarziere pentru obligatia de prezentare a Scrisorii de garantie.

14. Raspunderea contractuala
14.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze achizitorului energie electrica la o calitate

conforma cu regulamentele, normele tehnice si standardele in vigoare aplicabile in Romania.
14.2. In cazul in care furnizorul nu isi indeplineste obligatia prevazuta la art. 14.1, el va

acorda achizitorului, pe langa daunele interese datorate prevazute de prezentul contract si
reducerile tarifare prevazute de Sectiunea a 9-a a Regulamentului de furnizare a energiei
electrice la consumatori aprobat de Hotararea nr.1007/ 2004. In plus, pe langa reducerile
tarifare prevazute de Regulament, furnizorul va fi obligat la plata de daune-interese catre
achizitor constand in contravaloarea prejudiciului suferit ca urmare a neindeplinirii obligatiei
prevazuta la art.14.1. (cu titlu de exemplu: in situatia in care energia electrica livrata de furnizor
la parametrii necorespunzatori cauzeaza defectiuni ale instalatiilor achizitorului, furnizorul va fi
obligat sa plateasca achizitorului costul reparatiei sau inlocuirii acestor instalatii, dupa caz.)

14.3. Intreruperile in furnizarea energiei electrice pot avea cel mult durata prevazuta in
Anexa nr. 4 la prezentul contract (Avizul tehnic de racordare). La expirarea duratei prevazute in
Anexa nr. 4, furnizorul este de drept in intarziere pentru obligatia de realimentare cu energie
electrica. In cazul in care intreruperile in furnizarea energiei electrice depasesc cu 6 ore durata
prevazuta in Anexa nr. 4 la prezentul contract (Avizul tehnic de racordare), achizitorul are
dreptul de a considera contractul reziliat de plin drept. In acest caz, rezilierea unilaterala a
contractului va avea loc printr-o notificare scrisa comunicata de achizitor furnizorului. Momentul
rezilierii este data primirii de catre furnizor a declaratiei de reziliere formulate de achizitor.

Denuntarea unilaterala de catre furnizor a contractului da dreptul achizitorului de a retine
contravaloarea Scrisorii de garantie bancara si de a pretinde si de a primi de la furnizor daune
interese in procent de 10% din valoarea energiei electrice prognozata nelivrata, calculata de la
momentul denuntarii unilaterale de catre furnizor pana la momentul incheierii contractului.

14.4. Contractul mai poate inceta:
a) in cazul in care se deschide procedura insolventei asupra furnizorului;
b) prin acordul ambelor parti cu o notificare preabila de 60 de zile calendaristice.

15. Cesiunea
15.1. Furnizorul nu poate cesiona total sau parţial prezentul contract.
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16. Soluţionarea litigii lor
16.1. 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.

16.2. Dacă, după 15 zile de la Începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu
reuşesc să rezolve În mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să
se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente material de la sediul achizitorului.

17. limba care guvernează contractul
17.1. limba care guvernează contractul este limba română.

18. Comunicări
18.1. (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.
(3) Data comunicarii se considera data luarii la cunostinta.

Încheiat În Ploieşti, astăzi În două exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR FURNIZOR
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