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CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA nr. 498E/05.12.2016  

Perioada 1 ianuarie 2017 — 31 decembrie 2017 

1.  Preambul  

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice s-a încheiat prezentul contract de prestări de 

servicii, între 

Autoritatea contractantă Administraţia Naţională de Meteorologie cu sediul în Bucureşti, Şos. 

Bucureşti-Ploieşti, nr.97, sector 1, cod poştal 013686, telefon/fax 021.316.32.40 / 021.316.31.43, număr 

de înmatriculare J40/3661/1999, cod unic de înregistrare RO 11672708, cont 

R097BRDE445SV12237674450, deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD) Filiala Victoria, 

reprezentată prin DI. Dr. lon Sandu, Director General şi Ec. Margareta Mateescu, Director Economic, în 

calitate de achizitor, 

şi  

ENGIE Romania S.A., cu sediul în Bucureşti, bd. Marasesti, nr. 4 -6, sectorul 4, telefon  

021.3012000, fax: 021.30120.08, număr de înmatriculare J40/5447/09.06.2000, cod unic de 

înregistrare CUI R013093222, telefon: (prefix)9366, fax: 021.301.20.08 titular al Licentei de Furnizare 

emisa de ANRE nr. 1892/2013 cont R008 BRDE 450S V067 1909 4500, deschis la BRD Societe Generale, 

reprezentată legal de dl. Cristian Tudose, Director Directia Managementu l Clientilor si Vanzari Middle 

Market, si de dl. Sorin Giurgiu, Manager Departament Dezvoltare Vanzari Middle Market prin în calitate 

de Furnizor, pe de altă parte. 

2. Obiectul contractului 

2.1. Furnizarea de energie electrică de joasă tensiune pentru punctul  de consum - Administratia 

Nationala de Meteorologie, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 97, sect. 1, Bucuresti, si furnizarea de energie 

electrica de medie tensiune pentru locul de consum - Statia Meteorologica Afumati, Sos. Bucuresti-

Urziceni (DN2), nr. 6, Afumati, Ilfov. 

3. Durata contractului subsecvent 

3.1. Durata contractului subsecvent este de la 1 ianuarie 2017 până la data de 3ldecembrie 2017.  

Clauze obligatorii 

4. Valoarea contractului subsecvent 

4.1. Valoarea contractului subsecvent pentru cantitatea de energie electrică de joasă tensiune de 

960 Mwh este de 412790.40 lei, fără TVA, si pentru cantitatea de energie electrică de medie tensiune 

de 180 Mwh este de 52362.00 lei, fără TVA.  

4.2. Preţul unitar este de 339.66 lei/Mwh, fără TVA in JT si de 225.88 lei/MWh, fara TVA in MT. Pretul unitar se 

compune din: 

1. preţul de bază 153.5 lei/Mwh 

2. tariful reglementat pentru introducerea energiei electrice in reţea: [T(G)] 0.85 lei/Mwh  

3. tariful reglementat pentru extragerea energiei din reţea: [T(L)] 18.01 lei/Mwh  

4. tariful reglementat pentru serviciul de sistem: [SS] 12.88 lei/Mwh 

5. tariful reglementat pentru serviciul de distribuţie: [TsMT] 40.64 lei/Mwh  

1  d i n  5  



6. tariful reglementat pentru serviciul de distribuţie: [TsJTj 154.42 lei/Mwh  

7. contribuţia cogenerare de înalta eficienţă 13.81 lei/Mwh  

8. cost certificate verzi 41.97 lei/Mwh 

9. acciza comercială 2.37 lei/Mwh 

4.3. Valoarea totală a contractului subsecvent se poate ajusta astfel :  

 preţul de baza va fi ferm, în lei, pe toată perioada contractului;  

 tarifele reglementate ANRE se ajustează prin ordine emise de ANRE;  

 taxele şi contribuţiile către bugetul de stat se ajustează prin nomele legislative emise.  

Cererea de ajustare precum şi nota de fundamentare privind ajustarea preţului contractului 

subsecvent, însoţită de ordine/norme legislative emise, prezentată de către operatorul economic 

autorităţii contractante va fi acceptata/respinsa în termen de 30 zile de la înregistarea acesteia la 

sediul autorităţii contractante. 

5. Facturare şi modalităţi de plată 

5.1. Facturile se vor emite in primele 15 zile la inceputul fiecarei luni, pentru fiecare punct de consum, 

pe baza indexurilor contoarelor de energie existente. Cantitatea de energie electrică consumată 

se determinată potrivit proceselor verbale de citire a contoarelor, întocmite în două exemplare şi 

semnate de reprezentanţii părţilor.  

5.2. Facturile vor fi transmise în format tipărit (prin curier/poştă la sediul autorităţii contractante) şi 

în format electronic în ziva emiterii (la o adresă de poştă electronică  menţionată în contractul 

subsecvent). 

5.3. Plata facturilor cu energia consumată se face în lei, cu ordin de plată în contul furnizorului deschis 

la o banca comerciala, în termen de maxim 30 de zile de la data confirmări primiri facturi in format 

tiparit. 

6. Obligaţiile furnizorului 

6.1. Să deţină l icenţă de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia privind  

alimentarea consumatorilor; 

6.2.  Să asigure consumatorului puterea şi energia electrică în termenii prezentului contract şi în  

conformitate cu Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice;  

6.3. Furnizorul se obligă să asigure atât cantitatea de energie electrică solicitată de consumator cât şi  

serviciul de transport şi distribuţie;  

6.4. Furnizorul se obligă să asigure gradul de siguranţă în punctul de delimitare, astfel:  

- în cazul întreruperii accidentale simultane a căilor de alimentare, durata maximă de întrerupere este  

conform Avizului energetic şi a convenţiei de exploatare cu distribuitorul;  

 în cazul întreruperii accidentale a unei căi de alimentare, durata maximă de întrerupere este conform  

Avizului energetic; 

6.5. Furnizorul se obligă să asigure, prin intermediul operatorilor de măsură şi distribuţie:  

 evidenţa cantităţii energiei electrice vândute; 

 gestiunea grupurilor de măsurare; 

 instalarea, verificarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea grupurilor de măsură;  

- comunicarea prealabilă cu minim 24 de ore a întreruperilor programate;  

- confirmarea de către o persoană autorizată a furnizorului a oricărei întreruperi; 

 existenţa unor centre de prelucrare a reclamaţiilor telefonice, fiecare reclamaţie fiind înregistrată, reclamantul 

primind număr de înregistrare; 

- accesul beneficiarului la un sistem online de atenţionare la emiterea facturilor lunare. 

6.6. Furnizorul este obligat să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de consumator şi să 

răspundă prompt tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor acestuia; 

6.7. Să ia măsuri în cel mai scurt timp pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile 

de distribuţie/transport; 

6.8. Furnizorul, de comun acord cu consumatorul, vor stabili datele şi duratele reviziilor programate. 

6.9. Nu se va aplica penalităţi cumulative (pe o perioadă scurtă ş i pe o perioadă lungă în acelaşi timp). 

6.10. Echilibrarea fluctuaţiilor de putere revin în sarcina furnizorului.  
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6.11.Cantităţile de energie electrică consumate se vor măsura cu aparate de măsură omologate şi 

autorizate B.R.M.L. respectând prevederile Codului de măsurare (Ordin ANRE 17/20.06.2002). Montarea 

de noi grupuri de masurare si inlocuirea celor existente se vor face in conformitate cu prevederile art. 

97, 98, 102 si 103 di Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, apribat prin Ordinul 

ANRE nr. 64/2014. 

6.12. Furnizorul va accepta posibilitatea neutilizării în totalitate sau depăşirii cantităţii de energie 

electrică/contract subsecvent fără a pretinde plata de daune -interese sau diferenţe de tarif. 

6.13.Sa acorde despăgubiri pentru daunele provocate consumatorului şi dovedite de acesta, de 

întreruperi în alimentarea cu energie electrica în conformitate şi în limita prevăzută in contractele 

cadru, aprobate de ANRE, încheiate cu operatorul de distribuţie sau/şi operatorul de transport.  

6.14. Să furnizeze consumatorului informaţii privind istoricul de consum şi eventualele penalităţi 

plătite de acesta, conform Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei 

electrice in vigoare. 

6.15.Să asigure la puncteie de delimitare parametrii de calitate, respectiv tensiunea de alimentare, 

frecvenţa la valorile nominale, iar dacă nu este posibil, furnizorul se obligă pe cheltuiala sa să ia 

măsurile ce se impun astfel încât instalaţiile să funcţioneze in parametrii nominali.  

Clauze specifice 

7. Obligaţiile achizitorului 

7.1. Să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor, eventualele corecţii sau regularizări ale acestora 

urmând sa fie efectuate la următoarea facturare. 

7.2. Să respecte dispoziţiile operatorului de sistem, conform reglementarilor în vigoare privind schema de 

funcţionare a instalaţiilor consumatorului racordate la S.E.N. 

7.3. Să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii 

contractului în cel mult 5 zile de la producerea acestei modificări;  

7.4. Să suporte orice consecinţe asupra subconsumatorilor, ce decurg din restricţionarea sau din 

întreruperea furnizării energiei electrice către subconsumatori ca urmare a nerespectării prevederilor 

prezentului contract, inclusiv în cazul neplăţii energiei electrice.  

7.5. Să permită distribuitorului, la solicitarea acestuia, întreruperea planificata a alimentarii cu energie electrica 

pentru întreţinere, revizii si reparaţii executate în instalaţiile distribuitorului. 

7.6. Să se conformeze dispozitiei operatorului de sistem si sa reduca la nivelul stabilit consumul în situatii de 

restrictii sau limitari; 

7.7. Achizitorul se obligă să platească facturile fiscale emise de furnizor în termen de maxim 30 zile de la data 

confirmari primiri facturii fiscale, prin ordin de plată, la o banca comerciala. 

8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

8.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să -şi execute obligaţiile asumate prin 

contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,5% din valoarea lunară fără tva a contractului subsecvent, 

pentru fiecare zi de neefectuare a furnizării, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  

8.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 zile de la expirarea perioadei 

convenite la pct 7.7, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 

procentuală de 0, 5 % din plata neefectuată, pentru fiecare zi de neefectuare a plăţii până la 

îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

8.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 

plata de daune-interese. 

8.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr -o notificare scrisă adresată 

furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare 

să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, 

furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pen tru partea din contract îndeplinită 

până la data denunţării unilaterale a contractului.  
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15.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 

momentul primirii. 

15.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii 

comunicării. 

15.3. Orice modificări ale acestui contract sunt valabile şi opozabile între părţile contractante numai 

dacă rezultă în mod expres dintr-un document scris, datat şi semnat de ambele părţi (act adiţional).  

16. Legea aplicabilă contractului 

16.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Parţile au înteles să încheie azi 05.12.2016 prezentul contract în două exemplare, câte unul  

pentru fiecare parte. 
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