
Co-ntract subsecvent nr. 2
la acordul - cadru nr.S&+tl06.06.2020 - furnizare energie electricd

nr. 24438 | O9.t2.2020
in temeiul Legii nr, 9Bl20L6 privind achiziliile publice si a Hotdrdrii de Guvern nr,

39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare

la atribuirea contractului de achizitie publicblacordului-cadru din Legea nr, 98/2016 privind

achizitiile publice 9i in baza Acordului-cadru nr. 595741/06,06.2020, a intervenit prezentul

contract subsecvent de furnizare energie electric6, intre:

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE . INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL
BISTRITA-trtASAUO, adresa: Bistrila, str. Piala Petru Rareg, nr.1, telefon/fax
02631216150 , cod fiscal 4347798, cont trezorerie RO70TRE223A510103200103X,

deschis la Trezoreria Operativd a Municipiului Bistrila, reprezentd prin dl.Nechita Stelian-

Dolha, cu funclia Prefect in calitate de Promitent-achizitor, pe de o parte,

9i

TINMAR ENERGY, persoana juridica de drept roman/ cu sediul in localitatea Bucurest'

Calea Floreasca nr.246C, cladirea SkyTower, etaj 17, sector 1, telefon 021.31B.0l.lZ,fax
021.318.07.77. avand licenta de furnizare eliberata de ANRE cu nr. 1809 din data de

17.07.2015, CUI34620961, atribut fiscal ,,RO,, inscrisa in Registrul Comertului cu nr.J

401686812015, cod IBAN nr.RO 4OTREZ 7005069XXX012928, deschis la AFPCMJ Bucuresti,

Trezoreria Municipiului Bucuresti-ATCP contribuabili mari, reprezentata prin Director

General, George Oancea, numita in cele ce urmeaza, in calitate de furnizor, pe de altd
pafte/

2. Definilii
2.1 In prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:

a. contract -prezentul contract gi anexele sale;

b.achizltor, beneficiar gi furnizor - pdrtile contrar:tante, aga cum sunt acestea

numite in prezentul contract;
c. preful contractului - pretul pldtibil furnizorului de cdtre achizitor/beneficiar, in

baza contractului, pentru indeplinirea integral5 gi corespunzdtoare a tuturor obligafiilor
asumate prin contract;

d. produse - bunurile cuprinse in prezentul contract, p€ care furnizorul se obligd,
prin contract, sd le furnizeze achizitorului/beneficiarului;

e. seruicii - servicii aferente livrdrii produselor, respectiv activitSfile legate de

furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune,
asistenta tehnicd in perioada de garantie gi orice alte asemenea obligatii care revin
furnizorului prin contracU

f . orlgine - locul unde produsele au fost realiz;ate, fabricate. Produsele sunt
fabricate atunci cdnd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majord gi

esentialS a componentelor rezultd un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit,
prin caracteristicile sale de bazd, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale,

Originea produselor poate fi distinctd de nationalitatea furnizorului;
g. destlnafle frnald - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;

h. termenrl comerclali de llvrare - vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 -
Camera internationalS de Comert (CIC);

i. forta majord - reprezinti o imprejurare de origine externS, cu caracter
extraordinar, absolut imprevizibilS gi inevitabilb, care se afld in afara controlului oricbrei
pdrti, care nu se datoreazd gregelii sau vinei acestora gi care face imposibilS executarea
gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
rdzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe na&[al9r-€strictii apdrute
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ca urmare a unei carantine/ embargou, enumerarea nefiind exhaustivS, ci enunliativ5.
Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fbrd a
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea oblioatiilor
uneia dintre pdrti;

j. zi- zi calendaristicd; an - 365 de zile;
k. daune - interese - valoarea din contract a cotei pbrli rdmase de executat.

3. Interpretare
3.i In prezentul contract, cu e;<ceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural 9i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context,
3.2 Termenul"z/'sau"zlld'sau orice referire la zile reprezintb zile calendaristice dac5 nu
se speciflcd in mod diferit.

Clauze obligatorii

4.Obiectul gi prelul contractului
4.I Furnizorul se obligd sd furnizeze, respectiv sd v6ndd gi sb livreze energie electric5 la

locurile de consum prevdzute in anexS,in perioada gi in conformitate cu obligaliile asumate
prin prezentul contract, corelativ cu fondurile alocate achizitorului pentru executarea
contractului,

4.2 Achizitorul se obligd sb prlSteascb furnizorului prelul convenit pentru indeplinirea
contractului de furnizare energie electricd, in limita fondurilor alocate gi a modificdrilor
bugetare survenite in perioada executdrii contractului pentru cantitatea de energie
electricd efectiv consumatd/loc consum (lei/MWh), determinatb potrivit inregistririlor
contorului de decontare, pret format din:
- pret propriu de furnizare, fix gi invariabil pe intervale orare, neschimbat pe perioada
duratei contractului 9i indiferent de cantitatea de energie electricb efectiv consumatd;
- tarife si costuri reglementate, conform prevederilor legale in vigoare.
4,3Tariful pentru energia activd va fi de tip monom simplu, indiferent de nivelul de
tensiune, de sezon 9i de zona orar5.
Nu se vor percepe penalitdti pelntru abaterile suplimentare de la prognoza de consum, in
cazul consumatorilor cu putere aprobatb mai mare sau egal5 cu IMVA;
4.4Preiul pentru energia reactivd este cel reglementat de cdtre ANRE gieste acelagi pentru
un nivel de tensiune, atSt pentru energia reactivb inductivS, c6t gi pentru energia reactivb
capacitivd;
Pretul propriu de livrare a energiei electrice active al furnizorului este ferm,exprimat in lei

gi invariabil pe intervale orare/ indiferent de cantitatea de energie electricb efectiv
consumat5, garantat gi nemodificabil pentru perioada de valabilitate a contractului,
Pretul contractului poate fi ajustat in limita modificdrilor aprobate de ANRE a tarifelor
reglementate (transpott, serviciul de sistem, distribulie gi administrare piati), accizei,
contributiei pentru cogenerarea de inaltd eficientd gi valorii certificatelor verzi (calcul

valoare/mod de facturare) precum gi altor prevederi legale incidente. Tarifele gi taxele
specifice domeniului energiei, reglementate prin acte normative emise ulteriorderuldrii
prezentei proceduri de achizitie, vor putea fi incluse sau eliminate din structura pretului

final plStit de autoritatea contractantS, conform respectivelor acte normative,
Orice modificare a acestora, prin modificarea legislatiei aplicabile (eliminare, completare,
modificare valoare etc.), va duce la actualizarea automat5 a valorilor facturate de cStre
furnizor, fbrd a fi necesard amendarea prezentului contract, furnizorul notificdnd
achizitorului modificdrile intervenite, cu precizarea temeiului legal al acestora. Pe toata
perioada de derulare a contractului furnizorul va suporta integral costurile cu

dezechilibrele,



4.5 Valoarea totali estimatd convenitd pentru indeplinirea contractului, plStibilS

furnizorului de cdtre achizitor, este de 47.305,17 lei, din care TVA 7.552,92',ei,
Valoarea totald a contractului urmeazd a fi definitivatd in funclie de facturile emlse de
furnizor pe toatd perioada deruldrii contractului, conform documentelor justificative.
4.6 P5(ile pot stabili de comun acord modificarea contractului cu privire la cantitdlile gi

pretul total in situatia reducerii fondurilor bugetare alocate.

5. Durata contractului
5.1 Contractul este valabil de la data de 01.01.2021 pdn5 la data de 31.05.202t.
5,2 Prezentul contract intrd in vigoare dupd semnarea acestuia de cdtre pdrti.

6, Documentele contractului
6.1 Documentele contractului sunt:
a) acordul cadru nr.59574U06.05,2020 cu anexele aferente- anexa nr. 1;

b) lista cu cantitdlile si pretul contractului - anexa nr.2;
c) tabel cu locatiile 9i grafic de pl6ti - anexa nr. 3;

7. Obligaliile principale ale furnizorului
7.7 Furnizorul va executa obligatiile prevbzute la clauza 4.1.
7.2 Furnizorul se obligd sd furnizeze energie electricS, la standardele 9i performanlele
prevdzute in reglementdrile ANRE 9i prezentate in propunerea tehnicd cu menliunea cd,,in
cazul in care, pe parcursul indep/inirii contractului, se constatd faptul cd anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevdzute in caietul de
sarcin| prevaleazd prevederile caietului de sarcini'i
7.3 Furnizorul se obligd sd despdgubeascb achizitorul impotriva oricdror:
i) reclamatii gi acliuni in justitie, ce rezultb din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectualS (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legbturd cu furnizarea energiei electrice, gi

ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu exceplia situafiei
ln care o astfel de inc5lcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cbtre
achizitor.

7.4 Furnizorul se obligd sd detind Licentd de furnizare a energiei electrice gi sb respecte
prevederi le cond iti i lor asociate acesteia in relatia cu ach izitoru l/beneficia rii.
7.5 Furnizorul se obligb sd nu transfere total sau pa(ial obligaiiile asumate prin prezentul
contract,

7.6 Furnizorul are obligatia sd factureze achizitorului contravaloarea cantitSlilor de energie
electricd la preturile stabilite in contract.
7.7 Furnizorul se obligb sd solicite OR sd ia mdsuri, in cel mai scurt timp posibil, pentru
remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in instalatiile de
distributie/transport/ cu respectarea standardelor de performantE in vigoare;
7.8 Furnizorul se obligS:
-Sd asigure serviciile de transport/distribulie a energiei electrice;
-Sd incheie contractul de retea in maximum 5 zile de la incheierea contractelor
subsecvente de furnizare a energiei electrice, in conformitate cu prevederile aft. tI, alln I
dln Ordinul ANRE nr. 235/2019 pentru aprobarea regularnentului de furnizare a energiei
e/ectrlce la clientil flnali;
- Sd asigure, prin intermediul operatorului de relea (OR), fiecdrui consumator puterea gi

energia electricd in termenii contractati cu respectarea prevederilor contractului-cadru de
distributie aprobat prin Ordinul ANRE nr. 9012015 9i a lndicatorilor de performan!5 in
conformitate cu Ordinul ANRE nr. Ltl20L6 privind aprobarea Sta;(ardului de performanld
pentru serviciul de distribulie a energiei electrice;



- Sd asigure, prin intermediul operatorului de relea (OR), continuitatea in alimentare,
respect6nd durata maximd de restabilire a aliment5rii in cazul intreruperilor accidentale
prevdzut6 in Avizele tehnice de racordare, conform Standardului de performan!5 pentru
serviciul de distribulie al energiei electrice;
- Sd asigure, prin intermediul operatorului de relea (OR), in punctul de delimitare
parametrii de calitate, respectiv frecventa gi tensiunea la valorile nominale, cu abaterile
prevdzute de reglementdrile ?n vigoare, conform Standardului de performanld pentru
serviciul de distribulie al energiei electrice;
- Sb asigure prin operatorul de distributie, monitorizarea parametrilor de calitate ai
energiei electrice furnizate, in conformitate cu prevederile Standardului de performanta
pentru serviciul de distributie a energiei electrice, iar datele sb fie puse gratuit la dispozifia
consumatorului;
- in cazul intreruperii neplanificate a furnizbrii energiei electrice datorate unor incidente
(defectiuni, deranjamente, etc.) la instalatiile de distribulieltransport durata de
realimentare sd fie conform arrizului tehnic de racordare, stabilitd prin standardul de
performan!5 pentru serviciul de distributie al energiei electrice;
- Grupurile de mbsurare/contoarele utilizate in decontarea energiei electrice sd fie
omologate legal, sd fie procurate gi montate de operatorul de distribulie pe cheltuiala sa,
pri n intermedi ul furnizorului, conform reglementirilor aplicabi le;
- Grupurile de mdsurare/contoarele sd fie verificate periodic sau ori de c6te ori este
necesar si sd fie inlocuite, conform prevederilor Standardului de performan!5 pentru
serviciul de distribulie al energiei electrice (Ord. ANRE 1112016) gi a Condiliilor-cadru
pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice (Ord. ANRE 90/2015) de
operatorul de distributie, prin intermediul furnizorului. Verificarea periodica a grupurilor de
mdsurare/contoarelor sb se faca la termenele stabilite prin instrucliunile metrologice in
vigoare de cbtre organisme acreditate;
-Schimbarea, montarea gi procurarea grupurilor de m5surare/contoarelor funclie de tipul
de tarifare, monom simplu, sH se facd de cbtre operatorul de distributie, conform
prevederilor legale aplicabile;
- Sb intermedieze, in relatia cu operatorul de distributie, toate solicitdrile transmise de
consumatorul final, pentru fiecare loc de consum, cu privire la tipul echipamentului de
mbsurare, in functie de categoria consumatorului gi tariful care urmeazb sb fie aplicat;
-Sd informeze operatorul de relea (OR) pentru reconsiderarea m6rimilor de reglaj ale
protectiilor din instalatiile de distributie/transport, la cererea justificatb a clientului final, in
conformitate cu prevederile aft, :33, lit. y) din Ordinul ANRE nr.235120t9;
-Sd asigure, prin operatorul de distribulie, efectuarea reviziilor gi reparaliilor programate
ale echipamentelor gi instalaliilor de distributie/transport, conform prescriptiilor energetice
in vigoare;
- Sd anunte consumatorul, cu minimum 5 zile inainte, despre intreruperile programate in
furnizarea energiei electrice, data intreruperilor si durata acestora urm6nd a fi redusb la
minim prin identificarea de cdtre operatorul de distributie, prin intermediul furnizorului, a

unor solutii alternative de alimentare cu energie electricd;
- In cazul unor defectiuni in instalatia de utilizare a consumatorului, la cererea acestuia, si
solicite operatorului de distribulie sd ia mSsuri, de intrerupere a furnizbrii energiei electrice

9i de separare vizibilS a instalatiei de utilizare a consumatorului de instalatia de alimentare;
-Sb primeascd de la operatorul de distributie, in termen de maximum B zile lucrdtoare,
calculat de la ultima zi calendaristicd a fiecdrei luni contractuale, datele de mbsurare

inregistrate de contoarele de energie electric5 in vederea stabilirii cantitbtilor facturate,
pentru luna anterioard;
-Sb permiti accesul delegatului consumatorului la grupurile de mbsurare/contoare, atunci
c6nd acestea sunt montate in instalatia furnizorului/operatorului de distributie;
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-Sd comunice operatorul de relea (OR) orice solicitare/sesizare/reclamatie/pl6ngere
primitd de la clientul final care vizeazd activitatea OR la lrccul de consum care fac obiectur
contractului de furnizare a energiei electrice, sd solicite OR rezolvarea/clarificarea
problemelor semnalate de clientul final, sd primeasc5 9i sd comunice clientului rbspunsul
OR, in conformitate cu prevederile aft, 33, lit. w) din Ordinul ANRE nr. 23512019, in
termenele prevdzute in Standardul de peformanti pentru activitatea de furnizare a

energiei electrice in vigoare (Ordinul ANRE nr, 6/2017 privind Standardul de performanfd
pentru activitatea de furnizare a energiei electrice);
-Clientul final are dreptul sd primeascd desp5gubiri de la furnizor in cazul in care OR ii
intrerupe alimentarea cu energie electricd la solicitarea nejustificatd a furnizorului. in
situalia in care, conform actelor normative aplicabile, clientul final este indreptdtit sE
primeascd pentru aceeagi intrerupere 9i compensalie 9i despdgubire, acesta primeste fie
compensalia, fie despbgubirea, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare, in
conformitate cu prevederile art. 65, alin 2 din ordinul ANRE nr. z35l20L9;
-SA nu deterioreze bunurile consumatorului gi sb readucd pdrlile de construclii legal
executate aparlin6nd consumatorului la starea lor funcfionald, dac5 au fost deterioiate Oin
vina sa, conform prevederilor legale privind respectarea calitSlii in construcfii;
-Sd suporte costul remedierii defecliunilor produse in instalaliile gi echipamentele
consumatorului din vina doveditd a furnizorului/operatorului de distributie;
-Sd pund la dispozilia clientului final date comparative privind consumul actual de energie
electricd al clientului 9i consumul din anul anterior, precum 9i datele de contact ale unor
institutii cu atributii in domeniul imbunEtdtirii eficientei energetice, in conformitate cu
prevederile aft. 33 , lit" k) din Ordinul ANRE nr. 23512019 9i sd transmitd, la cererea
clientului final, in termen de cel mult 5 zile lucrdtoare de la momentul inregistrbrii
solicitdrii, informatii privind valoarea facturilor emise si/sau date privind istoricul de
consum aferent locului/locurilor de consum al/ale acestuia, pentru ultimile 12 luni
calendaristice, fdrb sd perceapd costuri suplimentare pentru acest serviciu, in conformitate
cu prevederile aft.33, lit" x) din Ordinul ANRE nr.235l}0t9;
-Sd asigure consumatorului consultan!5 gratuitb privind managementul curbei de sarcind
in vederea scdderii nivelului consumului gi a cregterii eficienlei energetice;
- Posibilitatea neutilizdrii in totalitate a cantitdlii de energie electrici contractat5/an fdrd a
pretinde plata de daune - interese, indiferent de puterea contractatd;
-In cazul in care furnizorul nu-5i mai poate indeplini obligaliile asumate prin contractul de
furnizare (pre! sau alte facilitdti) sau igi pierde licenla de furnizare, atunci acesta se
supune Legii nr. 12312072 a energiei electrice 9i a gazelor naturale, cu modificdrile si
com pletdrile ulterioare;
-Furnizorul de energie electricd are obligatia sb organizeze si sd mentinb un punct unic de
contact, conform prevederilor aft, 54 din ordinul ANRE nr.23512019;
-Furnizorul de energie electricb este obligat sd detind pagina proprie de internet, in
vederea asigurdrii serviciilor online pentru gestionarea relatiei furnizor - consumator,
conform prevederilor aft. 55 din Ordinul ANRE nr.235l20lg
- Furnizorul de energie electricd nu are dreptul de a denunla unilateral contractul de
furnizare de energie electric5 incheiat cu consumatorul final, in conformitate cu prevederile
aft. 25 din Ordinul ANRE nr.235/20L9
-Furnizorul sd ofere clientului posibilitatea de modificare (micgorare/majorare) a
cantitdtilor de energie electricd achizitionate, in funclie de eventualele preddri/frelubri de
imobile din/in administrare gi/sau in funclie de consumul real ce se va inregistra pe
parcursul derulSrii contractelor subsecvente, prin act aditional la Acordul-cadru, fdrd
costuri suplimentare din partea autoritbtii contractante,
furnizorul este obligat sb programeze si sd efectueze audiente, Furnizorul este obligat sd
contacteze in scris, prin pogtd/po;td electronicS/faxltelefon, cljgqtul final care a solicitat in



scris o audienld, in termen de 5 zile lucrbtoare de la data inregistrdrii solicitbrii, urmdnd ca
programarea audientei sb se stabileascd, de comun acord cu acesta, in maximum 15 zile
de la data solicitdrii acesteia, in conformitate cu prevederile art. 33, lit. bb) din Ordinul
ANRE nr.23512019;

8. Obligafiile principale ale achizitorului
B.I Achizitorul se obligb sd plSteascd prelul convenit in contractul subsecvent (prelul
propriu de livrare al furnizorului), la care se adaugb tarifele reglementate, acciza,
contribulia pentru cogenerarea de inalti eficien!5, costul certificatelor verzi gi TVA-ul, in
conformitate cu dispozitiile 9i conditiile referitoare la angajamentele bugetare.
8.2 PlSfile se vor efectua de cdtre achizitor, cu ordin de platb, in lei, in contul deschis de
furnizor,la Trezoreria Statului, conform prevederilor Ordonanlei de Urgen!5 a Guvernului
nr. 146 din 31.10.2002,in termen de 30 zilede la emiterea facturii, cu exceplia institutiilor
publice din domeniul sbnbtdtii si entitdtilor publice care furnizeazd servicii medicale de
sdndtate, parte a asocierii, penrtru care termenul legal de platb este de cel mult 60 zile
calendaristice de la data primirli facturii, in conformitate cu prevederile aft. 6 alin, (4) Si

art. 7 din Legea nr. 72/2013 privind mdsurile pentru combaterea intdrzierii in executarea
obllgatillor de platd a unor sume de bani rezultdnd din contracte fnchelate fntre
profeslonlgtl 5i fntre acestra gl autoritdli contractante, cu modificdrile si completdrlle
ulterioare.

8,3 Achizitorul nu acordd avans la incheierea contractului.
8,4 Achizitorul se obligb sE notifice furnizorul in cel mult 30 de zile schimbarea denumirii.
8.5 Consumatorul nu poate incheia un nou contract cu un nou furnizor decdt dupS
achitarea integralS a tuturor datoriilor fald de furnizor gi cu respectarea prevederilor
legale.

9.Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligaliilor
9.1 In cazul in care, din vina sa exclusivS, furnizorul nu reugeste s5-gi execute obligaliile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului,
ca dobdndb penalizatoare dob6nda legal5 la nivelul ratei de referin!5 a Bdncii Nalionale a

Rom6niei plus B puncte procentualedin valoarea obligatiei neindeplinite, p6nd la

indeplinirea efectivd a obligatiilor,
9,2 In cazul in care achizitorul nu igi onoreazd obligaliile in termenul contractual, atunci
acesta are obligatia de a pldti ca dob6ndd penalizatoare dob6nda legalS la nivelul ratei de
referintd a Bbncii Nationale a Rom6niei plus B puncte procentuale, din plata neefectuat5,
p6nd la indeplinirea efectivd a obligaiiilor"
9.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pbrti, in
mod culpabil gi repetat, da dreprtul pSrtii lezate de a considera contractul de drept reziliat
gi de a pretinde plata de daune-interese. minimale in cuantum fix de 40 euro (calculat la
cursul stabilit de BNR la data efectudrii pl5tii), din prima zi de int6rziere, indiferent de
durata int6rzierii. in acest caz, rezilierea contractului va opera de drept la data menlionatd
in notificarea scrisd prealabil, fdrb punerea in int6rziere gi fErb indeplinirea unei alte
formalitdti prealabile.

9.4 Achizitorul isi rezervd dreptul de a renunta oricdnd la contract, printr-o notificare
scrisi, adresatdfurnizorului, fdrd nicio compensatie, dacd acesta din urma db faliment, cu

condilia ca aceasta anulare sd nu prejudicieze sau sb afecteze dreptul la actiune sau

despdgubire pentru furnizor. in acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde nirmai plata

corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd pdnd la data denunldrii unilaterale
a contractului.

9.5. Furnizorul poate solicita operatorului de distributie intreruperea alimentarii cu energie
electricd a consumatorului, cu un preaviz de 5 zile lucrdtoare, pentru urmbtoarele cazuri:



a)depdgirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare;
b) neachitarea facturilor emise de furnizor/operatorul de relea;
c) impiedicarea sub orice forma a delegatului imputernicit al operatorului de

reiea/furnizorului de a monta, a verifica, a inlocui grupurile de mbsura sau de a citi
inregistrdrile acestora, de a verifica gi a remedia defecliunile in instalaliile care sunt
proprietate a operatorului de retea, atunci cdnd acestea se afla pe teritoriul
consumatorului, de a verifica instalatiile proprii ale consumatorului, situate in amonte de
alt consumator;

d) consumatorul nu respectd programul convenit pentru intreruperi in scopul executbrii
reviziilor tehnice ale instalatiei de racordare la refea, a altor lucrdri in instalaliile
operatorului de retea sau refuzd sd participe la intocmirea acestor programe;

e) consumatorul nu a luat la termenele convenite cu operatorul de refea/furnizorul
mbsurile de limitare a perturbatiilor p6nd la valorile normate;

f) nerespectarea limitelor zonelor de proteclie gi de siguranla pentru
i nstalatiile electrice;

retelele gi

g) racordarea unui subconsumator de cbtre consurnator la instalatia proprie fSrd
acordul furnizorului/operatorului de retea;

h) alte cazuri prevdzute de reglementSrile legale in vigoare,
9.6, Operatorul de distributie va intrerupe alimentarea cu energie electricb a

consumatorului fdrb preaviz, in urmbtoarele cazuri:
a) in caz de consum fraudulos de energie electricd;
b) impiedicarea repetatb a accesului delegatului imputernicit al operatorului de distributie
in instalatiile de utilizare ale consumatorului in scopul de a culege datele necesare pentru
recalcularea consumului, in cazul constatdrii unor situalii care conduc la inregistrarea
eronatd a consumului de energie electricd;
c) consumatorul nu aplicd reducerea puterii absorbite cerutd de cdtre Operatorur
transpott 9i de sistem in regim de restriclii, conform contractelor 9i normativelor, in
termenii prevdzuti de acestea;
d) pentru executarea unor manevre 9i a unor lucrdri impuse de situalii de urgenfd,
inclusiv pentru evitarea periclitdrii vietii gi a sdnitdlii oamenilor;
e) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice in
zone de retea electricd sau la nivelul intregului SEN.

9,7. Cheltuielile efectuate de cdtre furnizor pentru deconectarea 9i reconectarea la relea a
consumatorului vor fi supoftate de consumator, cu exceplia cazurilor cdnd acestea nu se
datoreazd culpei consumatorului.

10, Denunlarea unilaterald, suspendarea gi incetarea contractului
10.1 Achizitorul igi rezervb dreptul de a denunla unilateral contractul, printr-o notificare
scris5 adresati furnizorului, fSrd nicio compensalie, dacd acesta din urmd dd faliment, este
in insolventb 9i se afld sub incidenla art. 86 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolventei sau este in situatie de fo(d majord atunci c6nd existenla fo(ei majore gi

efectele sale asupra executdrii obligaliilor comerciale s;unt avizate in conformit-ate cu
dispozitiile Legii nr. 33512007, cu condilia ca aceastb denunlare sb nu prejudicieze sau sd
afecteze dreptul la actiune sau despbgubire pentru furnizclr, in ceea ce privegte paftea de
contract deja executatS. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd p6nd la data denun!5rii unilaterale
a contractului,
10.2 In conditiile inregistrbrii imprevizibile a indisponibilitSlii fondurilor
executbrii contractului, p5(ile contractante vor stabili de comun
executdrii contractului sau incetarea acestuia, pentru a evita afectarea

bugetare destinate
acord suspendarea

intereselor legitime
ale uneia sau ambelor pdrti,



10.3 In conditiile ?n care, pe parrcursul executdrii contractului, furnizorul solicitb ajustarea
prelului la o valoare pentru care achizitorul nu se poate angaja bugetar, acesta are dreptul
de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisi adresatd furnizorului, fbrb nicio
compensatie. In acest ca4 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzbtoare pentru partea din contract indeplinitb pdnd la data denun!5rii unilaterale
a contractului.
10.4 Furnizorul va intrerupe consumatorului furnizarea energiei electrice in cazul in care
contractul expird,
10.5 Fbrd a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului autoritbtii contractante de a solicita constatarea nulitbtii absolute a contractului
de achizitie publicS, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea
contractantd are dreptul de a dernunla unilateral contractul subsecvent de achizitie publicd
in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmdtoarele situatii:
a) furnizorul se afld, la momentr.rl atribuirii acordului cadru, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-767 din Legea nr.
9812076 privind achizitiile publice;

b) acordul cadru nu ar fi trebuit si fie atribuit furnizorului respectiv, av6nd in vedere o
incblcare gravd a obligaliilor care rezultb din legislalia europeand relevantd si care a fost
constatatd printr-o decizie a Cu(ii de Justitie a Uniunii Europene.
TT.Amendamente
11.1 ' Pdrlile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, in conformitate cu art. 22I si art.
222 din L.9812016.

Clauze specifice

L2. Modalitdti de facturare
12.1 Furnizorul va emite factura la preturile prevdzute in contract, o datd pe lund (fbrb
facturd de avans, fdr5 garantii) in intervalul 01 - 15 ale lunii urmbtoare lunii de consum
pentru luna precedentb gi va fi transmisb prin SFTP (Secure File Transfer Protocol) in
termen de 24 de ore de la emiterea facturii, prin fax sau e-mail (factura electronicd) gi

prin pogt5, astfel incdt sd ajungb la adresa de coresponden!5 p6nd pe 15 ale lunii
urmdtoare lunii de consum; acl'rizitorul va achita factura in termen de 30 zile de la data
emiterii cu exceplia institutiilor publice din domeniul sdnbtbtii 9i entitbtilor publice care
furnizeazd servicii medicale de sbnbtate, pade a asocierii, pentru care termenul legal de
plat5 este de cel mult 60 zile calendaristice de la data primirii facturii, in conformitate cu
prevederile aft. 6 alin. (4) 9i art, 7 din Legea nr. 7212013 privind mdsurile pentru
combaterea intdrzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultAnd din
contracte incheiate intre profesionigti 9i intre acegtia si autoritdli contractante, cu
modificbrile si completdrile ulterioare; factura de decontare a energiei electrice va
cuprinde, detaliat pentru fiecare punct de consum, prezentate in mod vizibil, urmitoarele:
- datele de identificare 9i de contact ale furnizorului, inclusiv o adres5 de e-mail;
- datele de identificare ale clientului final, adresa locului de consum 9i adresa de facturare,
in cazul in care aceasta este diferitd fatd de adresa locului de consum;
- codul de identificare a locului de consum;
- codul unic de identificare a punctului de mSsurare;
- numdrul gi data emiterii facturii;
- perioada de facturare;
- cantitatea de energie electricd consumatb (in MWh);
- data scadentd a pl6tii;

- unitdtile de mdsurb 9i preturile aplicate pentru fiecare mbrime de facturaU
- pretul de furnizare, exprimat in lei/MWh;



- valoare tarife reglementate (taxd TG, taxb TL, tax6 SS, tarif distributie);
- valoarea de platb pentru fiecare produs/serviciu facturat;
- intervalul de timp gi modalitatea prin care clientul poate transmite indexul autociti|
- indexul grupului de mdsurare folosit la inceputul gi sfdrgitul perioadei de facturare pentru

determinarea cantitdlii de energie electricS; in cazul clientului final la care intervalul de
citire de cdtre OR este mai mare decdt perioada de facturare se va preciza modul prin care

a fost determinat indexul, respectiv citire de cdtre OR/autocitire de cdtre clientul
final/estimare pe baza conventiei de consunr/istoric de consum;
- ceftificate verzi, contributia pentru cogenerarea de inaltd eficientd, WA, acciza gi alte
taxe prevbzute de legislatia in vigoare;
- valoarea totald de plat5, inclusiv cu WA;
- modalitbtile de platd a facturii;
- datele de contact ale punctului unic de contact/punctelor de informare regional5/localS
ale furnizorului;
- numdrul de telefon pus la dispozitie de cdtre OR la care este racordat locul de consum la

care clientul final poate sesiza direct OR intreruperile in alimentarea cu energie electricd;
- intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de cdtre reprezentantul OR;
- informalii privind posibilitatea schimbdrii furnizorului;
- informatii privind drepturile clientilor finali in ceea ce privegte solutionarea alternativd a

litigiilor, inclusiv datele de contact ale entit5tii responsabile;
- obligatii de platd neachitate, dacd este cazul.
I2,2. In cazul in care data scadenlei este o zi nelucrbtoare, termenul se considerd implinit
in prima zi lucrStoare urmdtoare.

L3. Condilii de livrare
13,1 Conditia de livrare: franco-depozit beneficiar,
13.2 Cantitatea estimatb de energie electricd ce urmeazd sd fie livratd achizitorului de
cbtre furnizor pe fiecare loc de consum este prevbzutd in anexa la prezentul contract.
13.4 Asigurarea produsului de transport/distributie a energiei electrice cade in sarcina
furnizorului.

13.5 Orice alte cheltuieli, alte taxe gi comisioane legate de piala de echilibrare a energiei
electrice necesare indeplinirii contractului de furnizare, cad in sarcina exclusivb a

furnizorului, cu exceptia introducerii de cbtre autoritatea reglementatoare a unor noi taxe,
13.6 Determinarea puterilor maxime gi a cantititilor de energie electricd furnizate se face
pe baza indicatiilor grupurilor de mdsurare/contoarelor pentru decontare existente, sau
instalate de c5tre furnizor. Citirea grupurilor de mdsurare/contoarelor pentru decontare se

va face lunar, consemnAndu-se cantitdtile de energie electricb livrate.
13.7 Energia electricd furnizatd conform prevederilor prezentului contract este mdsuratd in
conformitate cu Codul de mdsurare a cantitdtilor de energie electricd aprobat prin Ordinul
ANRE nr,103/2015.

13.8 Achizitorul sau operatorul de distributie vor realiza comunicarea datelor necesare
Operatorului Comercial pe toata durata contractului.

74, Ajustarea prelului contractului
14.1 Pretul propriu de livrare este ferm pe toatd durata derulSrii contractului subsecvent,
la acesta addug6ndu-setarifele reglementate, acciza, contribulia pentru cogenerarea de
inaltb eficienld, ceftificate verzi gi WAsi este exprimat in lei,
Preful contractului subsecvent se poate modifica, ajustarea fdcdndu-se in limita
modificdrilor aprobate de ANRE a tarifelor reglementate (transport, serviciul de sistem,
distribulie gi administrare piatd), a accizei, contribuliei pentru cogenerarea de inaltb



eficienid gi valorii ceftificatelor verzi (calcul valoare/mod de facturare) precum gi

altorprevederi legale incidente(ordine, decizii, etc).

75. Forla majord
15.1 Forla majord este constatat.S de o autoritate competentd.
15.2 Forta majord exonereazb pHrlile contractante de indeplinirea obligaliilor
asumate prin prezentul contract, pe toatb perioada in care aceasta acfioneazd.
i5,3 Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fo(ei majore, dar
fdrd a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pErtilor pdnd la aparigia acesteib.
15.4 Paftea care invocd fo(a majord trebuie sd notifice acest lucru in scris celorlalte pdrti
in termen de 48 de ore de la aprarilia acesteia, cu confirmarea organului competent de la
locul producerii evenimentului ce constituie forla major5.
15.5 Paftea contractantd care invocb fo(a majord are obligalia de a notifica celeilalte pdrli
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
15.6 Dacd fo(a major5 actioneaz5 sau se estimeazd cd va acliona o perioadb mai mare de
o lun5, fiecare parte are dreptul sd notifice celeilalte pdrli incetarea de plin drept a
contractului, fdrd ca una dintre pdrli sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

16. Caracterul confidenfial al contractului
16.1 O parte contractantd nu arer dreptul, fErb acordul scris al celeilalte pdrli:
a) de a face cunoscut contractull sau orice prevedere a acestuia, unei terle p5(i, in afara
acelor persoane implicate in ?ndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaliile 9i documentele obtinute sau la care are acces in perioada de
derulare a contractului, in alt scop dec6t acela de a - 9i indeplini obligaliile contractuale.
16.2 Dezvdluirea oricdrei informalii fatd de persoane implicate in indeplinirea contractului
se va face confidential gi se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea
indepli nirii contractul ui.

16.3 O pafte contractantd va fi exoneratb de rEspunderea pentru dezvSluirea de informalii
referitoare la contract dacd:

a) informatia era cunoscutd pdrtii contractante inainte ca ea sb fi fost primitb de la cealaltd
parte contractant5, sau

b) informatia a fost dezvSluitb dupi ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte p5(i
contractante pentru asemenea dezvdluire, sau

c) partea contractantd a fost obligatd legal sd dezvbluie informatia,

77. Solulionarea litigiilor
17.1 Achizitorul gi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in leg5turd cu indeplinirea contractului.
77.2 Dacd, dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative achizitorul, beneficiarul gi

furnizorul nu reugesc sb rezolve in mod amiabil o divergentd contractual5, fiecare poate

solicita ca neintelegerea sb se solutioneze de cStre instanlele judec5toregti competente din
Bucuregti, Romania.

78, Limba care guverneazd contractul
19.1 Limba care guverneazd contractul este limba romdn5.

79, Comunicdri
19.1Orice comunicare intre p;rli, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd

fie transmisd in scris. Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii gi

in momentul primirii,
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19,2 Comunicdrile Q.intle 
p54i se pot face gi prin telefon, telegram5, telex, fax sau e-mail,

cu condilia confirmdrii in scris a primirii comunicbrii.
19.3 Furnizorul trebuie sd asigure o comunicare permanentd cu consumatorul in vederea;
- rezolvbrii unor situatii de urgentd gi neprevSzute ce ar putea s6 apard;
- acordirii de informatii solicitate de consumator,
in acest sens, Furnizorul trebuie sd punb la dispozilia Achizitorului un punct unic de
contact pentru anunlarea facild a oricdrei probleme apirute in furnizarea de energie
electricS. La ingtiintarea telefonicd a unei avarii sau a oricbrei alte probleme, Achizitorul va
primi un numdr de inregistrare, tn cazul sesizdrilor ce vizeazd avarii sau intreruperi ale
furnizdrii cu energie, Furnizorul are obligalia intervenirii imediate pentru inldturarea
cauzelor ce au generat intreruperea furnizbrii cu energie electric|, in conformitate cu
reglementdrile in vigoare.
Totodatd, Furnizorul trebuie sd pund la dispozi[ia autoritd!ii contractante numele,
numerele de telefon 9i adresele de e-mail ale persoanetor responsabile de contract,
respectiv ale Managerului de contract gi ale inginerului energetic responsabil de contract,
care sd fie capabile sd ofere consultan!5 cu privire la buna desfdgurare a contractului
subsecvent.

20, Legea aplicabild contractului
20.1 contractul va fi interpretat conform legiror din Rom6nia.
Partile au inteles sd incheie prezentur contract in 2 (doud) exemplare.

SEMNATURI AUTORIZATE :

ACHTZTTO&
INSTITUTIA PRE FECTU LUI
J U DETU L BISTRITA. TTASAU O

PREFECT

NECI.IITA .STELIAN DOLHA

5EF S.F.C.R.U.A.r.A.
TEODORA DANA ROMAN

AVIZAT JURIDIC
IOANA CUREA

vtzl c.F.P.P.
CORINA POP

FURNTZO&
SC TINMAR ENERGY S.A

GEORGE OANCEA
DIRECTOR GENERAL
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Anexa nr. 2la contractul nr, 24438 din 09.12.2O2O

LISTA CU

CANTITATILE SI PRETUL CONTRACTULUI

Nr.
crt.

Denumire
produs

Nivel
tensiune

Cant,
Pre!

propriu de
furnizare

Pre! final
cu toate
taxele 9i
tarifele,
f6rd TVA

Valoare
fird TVA

Valoare cu
TVA

0 1 2 3 4 5 6(3x5) 7

I
ENERGIE

ELECTRICA
JT 50 24L,00 532,904r 26.645,21 3r.707,7939

MT

TOTAL

SEMNATURI AUTORIZATE:

ACHTZTTO&

INSTITUTIA PREFECTU LUI
JU DETUL BTSTRTTA-NASAUO

PREFECT

NECHITA -STELIAN DOLHA

5EF S.F.C.R.U.A.r.A.
TEODORA DANA ROMAN

VIZA C.F.P.P.

CORINA POP

FURNTZO&

SC TINMAR ENERGY S.A

GEORGE OANCEA
DIRECTOR GENERAL

,,iil'Ei',lf Attf,fi f I:"'A'-'u',l,
_ vrffir psntfu contnol

fi*anttar t
ziue t& hrnd

propllu

AVIZAT JURIDIC
IOANA GUREA

I2



" Anexa nr. 3 la contractul nr, 2\ I4ZB &t AE.l2, \b?fr

TABEL CU LOCATIILE SI GRAFIC DE PLATI

Nr.
cft,

Adresi loc consum POD Termenul de platS

1 Mun,Bistrila, str. Piata Petru Rare9, nr, 1,

judelul Bistrila-Nbsdud
594040s00001028048 Conform Legii nr, 72 din

28 maftie 2013 privind

mdsurile pentru

combaterea int6rzierii in
executarea obligatiilor de
plata a unor sume de

bani rezultdnd din

contracte incheiate intre
profesionisti si intre
acegtia 9i autoritdti
contractante"

SEMNATURI AUTORIZATE ;

ACHTZTTO&

INSTITUTIA PREFECTU LUI
J U D ETU L BTSTRTTA- r,rASAU O

PREFECT

NECHITA .STELIAN DOLHA

FURNTZO&

SC TINMAR ENERGY S.A
GEORGE OANCEA

DIRECTOR GENERAL

9EF S.F.C.R.U.A.r.A.
TEODORA DAIJA ROMAN

4

AVIZAT JURIDIC
IOANA CUREA

NIl)-/
VIZA C.F.P.P.

CORINA POP

I}ISTITUTIA PREFEGT$ LS I

JUDETUL BISTRITA. NASAUD

Vizat pentnu csntrol

1a
IJ




