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Contract subsecvent nr. 3
la Acordul - Cadru nr. 19260605/06.05.2020 (la furnizor) gi nr. 595741106.05.2020 (la

MAI) - furnizare energie electricil
nr.

in temeiul Legii nr. 9812016 privind achiziliile publice qi a Hotir6rii de Guvern nr.39512016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

achizilie publicS/acordului-cadru din Legea nr. 98l20l6privind achiziliile publice qi in baza
Acordului - Cadru nr. 19260605106.05.2020 (la turnizor) $i nr. 595741106.05.2020 (la MAI), a
intervenit prezentul contract subsecvent de furnizare energie electricd, intre:

DIRECTIA GENERALA DE PA$APOARTE, cu sediul in str. Nicolae Iorga nr. 29, sector 1,

Bucuregti, telefon/fax 021.212.84.44, cod fiscal 4992963, cont trezorerie
RO04TRE223A615000200103X, deschis la Trezoreria S 1, reprezentatl prin dna. Cristina-Mihaela
Cojocariu - director general adjunct gi dna. Petra Ene - desemnat contabil gef, in calitatea de

Achizitor, pe de o parte,

9i

TINMAR ENERGY, persoana juridica de drept roman, cu sediul in localitatea Bucuresti, Calea Floreasca

nr.246 C, cladirea Sky Tower, etaj 17, sector 1, telefon 021.318.07.72, fax 021.318.07.71. avand
licenta de furnizare eliberata de ANRE cu nr. 1809 din data de 17.07.2015, CU134620961, 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 urmeiva, in calitate de furnizor, pe de alt6 parte,

2. Defrnilii
2.1ln prezentul contract urm6torii termeni vor fi interpretali astfel:

a. contract -prezentul contract qi anexele sale;

b. achizitor, bene/iciar Si furnizor - pdr\ile contractante, aqa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

c. prelul contractuluf - pretul plEtibil furnizorului de citre achizitor/beneficiar, in baza

contractului, pentru indeplinirea integral[ gi corespunzdtoare a tuturor obligafiilor asumate prin
contract;

d. produse - bunurile cuprinse in prezentul contract, pe care furnizorul se obligd, prin
c ontract, s 6 I e furni z eze achizitorul ui/b ene fi c i arului ;

e. servicii - servicii aferente livrdrii produselor, respectiv activitdtile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcfiune, asistenta tehnici in
perioada de garan{ie gi orice alte asemenea obligafii care revin furnizorului prin contract;

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci

cflnd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majori gi esen{ialE a componentelor
rezttltd 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

najionalitatea furnizorului ;
g. destinalie Jinald - locul unde furnizorul are obligalia de a furniza produsele;

h. termenii comerciali de livrare - vor fi interpreta{i conform INCOTERMS 2000 - Camera

internalionalI de Comerf (CIC);
i. forla majord - reprezint6 o imprejurare de origine extern6, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibila gi inevitabile, care se afl6 in afara controlului oricdrei p6rfi, care nu se datoteazd"
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gre$elii sau vinei acestora gi care face imposibil[ executarea gi, respectiv, indeplinirea
conlractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolufii, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restric{ii apdrute ca urrnare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustiv[, ci enuntiativd. Nu este considerat for[6 majord un eveniment asemenea celor de
mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaliilor uneia dintre parli;

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

3.Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi" salu "zile" sau orice referire la zile reprezintti zile calendaristice dacd nu se

specificd in mod diferit.

Clauze obligatorii

4.Obiectul gi prelul contractului
4.1 Furnizorul se obligd sE furnizeze, respectiv sI vdnd6 gi sd livreze energie electricd la locurile de

consum prevdzute in anexd, in perioada gi in conformitate cu obliga{iile asumate prin prezentul

contract, corelativ cu fondurile alocate achizitorului pentru executarea contractului.
4.2 Achizitorul se oblig6 sE plsteasc6 furnizorului preful convenit pentru indeplinirea contractului
de fumizare energie electricd, in limita fondurilor alocate gi a modific6rilor bugetare survenite in
perioada executSrii contractului pentru cantitatea de energie electric6 efectiv consumatE/loc consum
(lei/TvlWh), determinatd potrivit inregistrlrilor contorului de decontare, pret format din:
- pret propriu de fumizare, fix gi invariabil pe intervale orare, neschimbat pe perioada duratei

contractului gi indiferent de cantitatea de energie electricd efectiv consumat6;
- tarife qi costuri reglementate, conform prevederilor legale in vigoare.
4.3 Tariful pentru energia activd va fi de tip monom simplu, indiferent de nivelul de tensiune, de

sezon gi de zona orar[.
Nu se vor percepe penalitili pentru abaterile suplimentare de la prognoza de consum, in cazul

consumatorilor cu putere aprobatd mai mare sau egald cu I MVA;
4.4 Preful pentru energia reactivd este cel reglementat de cdtre ANRE gi este acelagi pentru un nivel
de tensiune, at6t pentru energia reactivd inductivl, cdt gi pentru energia reactivl capacitivE;

Pretul propriu de livrare a energiei electrice active al furnizorului este ferm, exprimat in lei 9i
invariabil pe intervale orare, indiferent de cantitatea de energie electricd efectiv consumatS, garantat

gi nemodificabil pentru perioada de valabilitate a contractului.
Preful contractului poate Ii ajustat in limita modificirilor aprobate de ANRE a tarifelor
reglementate (transport, serviciul de sistem, distributie gi administrare piaJi), accizei, contribufiei
pentru cogeneftuea de inalti eficienlE 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 ulterior derul[rii prezentei proceduri de achizilie, vor putea fi
incluse sau eliminate din structura prefului final pldtit de autoritatea contractantS, conform

respectivelor acte normative.
Orice modificare a acestora, prin modificarea legislatiei aplicabile (eliminare, completare, modificare

valoare etc.), va duce la act:ualizarea automat6 a valorilor facturate de cdtre furnizor, frrd a fi
necesara amendarea prezentului conffact, furnizorul notificdnd achizitorului modific6rile intervenite,

cu precizarea temeiului legal al acestora. Pe toati perioada de derulare a contractului, furnizorul va

suporta integral costurile cu dezechilibrele.
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4.5 Valoarea totald estimatd convenit6 pentru indeplinirea contractului, pldtibild furnizorului de
cdtie achizitor, este de 98.388,08 lei, din care TVA 15.709,02 lei.
Valoarea totald a contractului urmeazd a fi definitivatd tn funclie de facturile emise de furnizor pe
t o a t d p e r t o a da de r ul dr i i c o nt r ac t ul ui, c o nfor m do c um e nt e I o r j us t ifi c at iv e.

4.6 P6r[ile pot stabili de comun acord modificarea contractului cu privire la cantitI{ile gi preful
total in situafia reducerii fondurilor bugetare alocate.

5. Durata contractului
5.1 Contractul este valabil de la data de 01.08.2020 p6nd la data de 31.08.2020.
5.2 Prezentul contract intr6 in vigoare dupd semnarea acestuia de cdtre pd(i.

6. Documentele contractului
6.I Documentele contractului sunt:
a) Acordul - Cadru nr. 19260605106.05.2020 (la furnizor) qi nr. 595741106.05.2020 (la MAI) cz
anexele aferente - anexa nr. l;
b) lista cu cantitdlile Si prelul contractului - anexa nr. 2;
c) tabel cu localiile Si graJic de pldtri - anexa nr. 3;

7. Oh ligaliile principale ale furnizorului
7 .l Furnizorul va executa obligatiile prevdzute la clatza 4.1.

7.2 Furnizorul se obligE sE furnizeze energie electricI, la standardele gi performantele prevdzute in
reglementirile ANRE gi prezentate in propunerea tehnic6 cu menliunea cd ,,tn cazul tn care, pe
parcursul tndeplinirii contractului, se constatd faptul cd anumite elemente ale propunerii tehnice
sunt inferioare sau nu corespund cerinlelor prevdzute tn caietul de sarcini, prevaleazd prevederile
caietului de sarcini".
7.3 Furnizorul se oblig6 s[ desplgubeascd achizitorul impotriva oricdror:
i) reclamafii gi acliuni in justilie, ce rezulti din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mlrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalafiile sau utilajele
folosite pentru sau in leglturl cu furnizarea energiei electrice, gi

ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu exceptia situa(iei in care o

astfel de incIlcare rezultLdin respectarea caietului de sarcini intocmit de c6tre achizitor.
7.4 Fumizod se obligl sI delind Licen{6 de furnizare a energiei electrice gi sE respecte prevederile

condiliilor asociate acesteia in relatia cu achizitorul/beneficiarii.
7.5 Furnizorul se obligd sE nu transfere total sau parfial obligatiile asumate prin prezentul contract.

7.6 Furnizorul are obligalia sE factureze achizitorului contravaloarea cantitdtilor de energie electricd

la prefurile stabilite in contract.
7.7 Fwnizod se obligd si solicite operatorului de refea (OR) se ia mlsuri, in cel mai scurt timp
posibil, pentru remedierea defectiunilor gi a deranjamentelor survenite in instalafiile de

distribulie/transport, cu respectarea standardelor de performanfi in vigoare;
7.8 Furnizorul se oblig6:
- Sd asigure serviciile de transporVdistribuJie a energiei electrice;
- SI incheie contractul de retea in maximum 5 zile de la incheierea contractelor subsecvente de

furnizare a energiei electrice, in conformitate cu prevederile art. ll, alin I din Anexa la Ordinul
ANRE nr. 235/2019 pentru aprobarea regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienlii

Jinali;
- Si asigure, prin intermediul OR, fiec6rui consumator puterea gi energia electric6 in termenii
contractafi cu respectarea prevederilor contractului - cadru de distributie aprobat prin Ordinul ANRE
nr. 9012015 gi a indicatorilor de performanfi in conformitate cu Ordinul ANRE w. 1112016 privind

aprobarea Standardului de performanti pentru serviciul de distribufie a energiei electrice;
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- Sd asigure, prin intermediul operatorului de refea (OR), continuitatea in alimentare, respectdnd
dur-ata maxim[ de restabilire a alimentdrii in cazul intreruperilor accidentale prevdzut6 in Avizele
tehnice de racordare, conform Standardului de performanfd pentru serviciul de distribulie al energiei
electrice;
- SI asigure, prin intermediul operatorului de relea (OR), in punctul de delimitare parametrii de

calitate, respectiv frecvenfa gi tensiunea la valorile nominale, cu abaterile previzute de

reglementirile in vigoare, conform Standardului de performanfi pentru serviciul de distribufie al
energiei electrice;
- 56 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 sd fie puse gratuit la dispozitia consumatorului;
- In cazul intreruperii neplanificate a fumizlrii energiei electrice datorate unor incidente (defecliuni,
deranjamente, etc.) Ia instalafiile de distribulie/transport, durata de realimentare sd fie conform
avizului tehnic de racordare, stabilitd prin standardul de performanfd pentru serviciul de distributie al
energiei electrice;
- Grupurile de mdsurare/contoarele utilizate in decontarea energiei electrice sE fie omologate legal, sd

fie procurate gi montate de operatorul de distribufie pe cheltuiala sa, prin intermediul furnizorului,
conform reglementirilor aplicabile;
- Grupurile de m6surare/contoarele s[ fie verificate periodic sau ori de cdte ori este necesar si sd fie
inlocuite, conform prevederilor Standardului de performanf5 pentru serviciul de distribufie al

energiei electrice (Ord. ANRE 1112016) gi a Condifiilor - cadru pentru prestarea serviciului de

distributie a energiei electrice (Ord. ANRE 9012015) de operatorul de distribufie, prin intermediul
furnizorului. Verificarea periodicd a grupurilor de mdsurare/contoarelor sd se facl la termenele
stabilite prin instrucfiunile metrologice in vigoare de cdtre organisme acreditate;
- Schimbarea, montarea gi procurarea grupurilor de m6surare/contoarelor func1ie de tipul de tarifare,
monom simplu, s6 se fac6 de c6tre operatorul de distribufie, conform prevederilor legale aplicabile;
- Si intermedieze, in relafia cu operatorul de distribufie, toate solicitirile transmise de consumatorul
final, pentru fiecare loc de consum, cu privire la tipul echipamentului de m6surare, in funclie de

categoria consumatorului gi tariful care uuneaz6 sd fie aplicat;
- Sd informeze operatorul de refea (OR) pentru reconsiderarea m6rimilor de reglaj ale protecfiilor din
instalaliile de distribufie/transport, la cererea justificatd a clientului final, in conformitate cu
prevederile art.33,lit. y) din Ordinul ANRE w.23512019;
- SE asigure, prin operatorul de distribufie, efectuarea reviziilor gi repara{iilor programate ale

echipamentelor gi instalaliilor de distributie/transpon, conform prescripliilor energetice in vigoare;
- Sd anunfe consumatorul, cu minimum 5 zile inainte, despre intreruperile programate in furnizarea

energiei electrice, data intreruperilor Ei durata acestora urmdnd a fi redusd la minim prin identificarea
de cltre operatorul de distributie, prin intermediul fumizorului, a unor solufii alternative de

alimentare cu energie electricS;
- in cazul unor defecJiuni in instala{ia de utilizare a consumatorului, la cererea acestuia, sI solicite
operatorului de distribufie sE ia m6suri, de intrerupere a furniz6rii energiei electrice gi de separare

vizibild a instalaliei de utilizare a consumatorului de instalafia de alimentare;
- Sd primeascd de la operatorul de distribu{ie, in termen de maximum 8 zile lucritoare, calculat de la

ultima zi calendaristic6 a fieclrei luni contractuale, datele de mlsurare inregistrate de contoarele de

energie electric6 in vederea stabilirii cantitElilor facturate, pentru luna anterioarS;

- SI permit6 accesul delegatului consumatorului la grupurile de m6surare/contoare, atunci c6nd

acestea sunt montate in instalalia fumizoruluiloperatorului de distributie;
- Si comunice operatorului de refea (OR) orice solicitare/sesizare/reclamafie/pl6ngere primiti de la

clientul final care vizeazd activitatea OR la locul de consum care fac obiectul contractului de

furnizare a energiei electrice, sI solicite OR rezolvarea/clarificarea problemelor semnalate de clientul

final, sI primeascd qi sd comunice clientului rdspunsul OR, in conformitate cu prevederile art. 33, lit.



w) din Ordinul ANRE nr.235/2019, in termenele prevdzute in Standardul de peforman|d pentru
activitatea de fumizare a energiei electrice in vigoare (Ordinul ANRE nr. 6/2017 privind Standardul
de Performanld pentru activitatea de furnizare a energiei electrice);
- Clientul final are dreptul s5 primeasc6 despdgubiri de la fumizor in cazul in care OR ii intrerupe
alimentarea cu energie electricl la solicitarea nejustificatl a fumizorului. in situafia in care, conform
actelor normative aplicabile, clientul final este indreptdfit sI primeascl pentru aceeaqi intrerupere qi

compensalie Ei desplgubire, acesta primeqte fie compensafia, fie desp6gubirea, respectiv pe cea care
are valoarea cea mai mare, in conformitate cu prevederile art. 65, alin 2 din Ordinul ANRE nr.
23512019;
- Sd nu deterioreze bunurile consumatorului gi si readuc6 pirfile de construc]ii legal executate
aparfinAnd consumatorului la starea lor funcfionalI, dac6 au fost deteriorate din vina sa, conform
prevederilor legale privind respectarea calitElii in construcfii;
- Sd suporte costul remedierii defecfiunilor produse in instala]iile gi echipamentele consumatorului
din vina doveditd a furnizorului/operatorului de distribufie;
- Sd pund la dispozilia clientului final date comparative privind consumul actual de energie electricl
al clientului qi consumul din anul anterior, precum qi datele de contact ale unor institufii cu atribu{ii
in domeniul imbundt6firii efrcienfei energetice, in conformitate cu prevederile art. 33 , lit. k) din
Ordinul ANRE w.23512019 qi sE transmitE, Ia cererea clientului final, in termen de cel mult 5 zile
lucrdtoare de la momentul inregistrdrii solicitiirii, informafii privind valoarea facturilor emise gi/sau

date privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum aVale acestuia, pentru ultimile
12 luni calendaristice, fErE si perceapd costuri suplimentare pentru acest serviciu, in conformitate cu
prevederile art.33,lit. x) din Ordinul ANRE m.235/2019;
- 56 asigure consumatorului consultanld gratuitd privind managementul curbei de sarcind in vederea

sc6derii nivelului consumului gi a cregterii eficienJei energetice;
- Posibilitatea neutiliz6rii in totalitate a cantitifii de energie electric6 contractati/an fErd a pretinde
pl^ata de daune - interese, indiferent de puterea contractattr;
- In cazul in care fumizorul nu-gi mai poate indeplini obligatiile asumate prin contractul de furnizare
(pret sau alte facilitiili) sau igi pierde licenta de fumizare, atunci acesta se supune Legii nr. 12312012

a energiei electrice gi a gazelor naturale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Furnizorul de energie electricd are obligafia s[ organizeze Si sI men]ind un punct unic de contact,
conform prevederilor art. 54 din Ordinul ANRE nr.23512019;
- Fumizorul de energie electricd este obligat sd defind pagin6 proprie de internet, in vederea

asiguririi serviciilor online pentru gestionarea relafiei furnizor - consumator, conform prevederilor
art. 55 din Ordinul ANRE nr.23512019;
- Furnizorul de energie electric6 nu are dreptul de a denunfa unilateral contractul de furnizare de

energie electricd incheiat cu consumatorul final, in conformitate cu prevederile art.25 din Ordinul
ANRE w.23512019;
- Furnizorul sE ofere clientului posibilitatea de modificare (micqorare/majorare) a cantitfiilor de

energie electricd achizilionate, in funcfie de eventualele predEri/preludri de imobile din/in
administrare qi/sau in funcfie de consumul real ce se va inregistra pe parcursul derulErii contractelor

subsecvente, prin act adilional la contractul subsecvent, ftrI costuri suplimentare din partea

autoritdf ii contractante.
- Fumizorul este obligat sE programeze gi sd efectueze audienfe. Furnizorul este obligat sI contacteze

in scris, prin poqttr/poEti electronic5/fax/telefon, clientul final care a solicitat in scris o audienfd, in
termen aL S zite tucratoare de la data inregistrlrii solicitiirii, urmAnd ca programarea audienlei sd se

stabileasca, de comun acord cu acesta, in maximum 15 zile de la data solicit6rii acesteia, in
conformitate cu prevederile art. 33, lit. bb) din Ordinul ANRE rr.23512019.
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8. Obligaliile principale ale achizitorului
8.1 Achizitorul se oblig6 sE plEteascd preful convenit in contractul subsecvent (preEul propriu de
liware al furnizorului), la care se adaugd tarifele reglementate, acciza, contribufia pentru cogenerarea
de inaltii eficienfi, costul certificatelor verzi gi TVA-ul, in conformitate cu dispozifiile gi conditiile
referitoare la angajamentele bugetare.
8.2 Plifile se vor efectua de c6tre achizitor, cu ordin de plat5, in lei, in contul deschis de furnizor, la
Trezoreria Statului, conform prevederilor Ordonanfei de Urgen{6 a Guvernului nr. 146 din
31.10.2002, republicatS, cu modificdrile gi completErile ulterioare, in termen de 30 zile de la
emiterea facturii.
8.3 Achizitorul nu acordd avans la incheierea contractului.
8.4 Achizitorul se oblig6 sE notifice furnizorul in cel mult 30 de zile schimbarea denumirii.
8.5 Consumatorul nu poate incheia un nou contract cu un nou furnizor dec6t dupd achitarea integralE
a tuturor datoriilor fa!6 de fumizor qi cu respectarea prevederilor legale.

9. Sancliuni pentru netndeplinirea culpabild a obligaliilor
9.1 In cazul in care, din vina sa exclusivd, furnizorul nu reugegte s6-gi execute obligaliile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul contractului, ca dobdnd6
penalizatoare, dobdnda legalE la nivelul ratei de referinti a B5ncii Nationale a Rom6niei plus 8

puncte procentuale din valoarea obligaliei neindeplinite, pdn6 la indeplinirea efectivl a obligafiilor.
9.2[n cazul in care achizitorul nu igi onoreazl obligatiile in termenul contractual, atunci acesta are

obligafia de a plSti ca dobtndl penalizatoare, dobdnda legalE la nivelul ratei de referinf6 a Bdncii
Nationale a Romdniei plus 8 puncte procentuale, din plata neefectuati, pan6 la indeplinirea efectivd a
obliga{iilor.
9.3 Nerespectarea obliga[iilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pirfi, in mod
culpabil gi repetat, da dreptul pdrliilezate 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 efectuArii pl6tii), din prima zi de intdrziere, indiferent de durata intdrzierii. in acest caz,

rezilierea contractului va opera de drept la data mentionatd in notificarea scrisd prealabil, fIrE
punerea in int6rziere gi fefi indeplinirea unei alte formalitili prealabile.

9.4 Achrzitorul igi rezewddreptul de a renunJa oric6nd la contract, printr-o notificare scris6, adresati
furnizorului, fErA nicio compensalie, dacl acesta din urma dE faliment, cu condilia ca aceast6 anulare
sE nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acfiune sau despigubire pentru furnizor. In acest caz,

furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract

indepliniti pdn6 la data denunfirii unilaterale a contractului.
9.5. Furnizorul poate solicita operatorului de distribufie intreruperea alimentarii cu energie electricd a

consumatorului, cu un preaviz de 5 zile lucrdtoare, pentru urm6toarele cazuri:.

a) depdgirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare;
b) neachitarea facturilor emise de fumizor/operatorul de refea;

c) impiedicarea sub orice forml a delegatului imputernicit al operatorului de retea/fumizorului de

a monta, a verifica, a inlocui grupurile de m6sura sau de a citi inregistr[rile acestora, de a verifica qi

a remedia defecfiunile in instalaliile care sunt proprietate a operatorului de refea, atunci cdnd acestea

se afla pe teritoriul consumatorului, de a verifica instalafiile proprii ale consumatorului, situate in
amonte de alt consumator;

d) consumatorul nu respect6 programul convenit pentru intreruperi in scopul executlrii reviziilor
tehnice ale instalatiei de racordare la refea, a altor lucrdri in instalafiile operatorului de retea sau

refiud sd participe la intocmirea acestor programe;
e) consumatorul nu a luat la termenele convenite cu operatorul de re(ealfurnizorul m6strile de

limitare a perturbafiilor pdnd la valorile normate;
f) nerespectarea limitelor zonelor de protecfie qi de siguranfa pentru refelele gi instala{iile electrice;

6



g) racordarea unui subconsumator de cdtre consumator la instalafia proprie fbr6 acordul
furnizorului/operatorului de refea;

h) alte cazuri prevdzute de reglementdrile legale in vigoare.
9.6. Operatorul de distribufie va intrerupe alimentarea cu energie electricd a consumatorului fXrd
preaviz, in urm6toarele cazuri:
a) incaz de consum fraudulos de energie electricE;
b) impiedicarea repetatd a accesului delegatului imputernicit al operatorului de distribufie in
instalaliile de utilizare ale consumatorului in scopul de a culege datele necesare pentru recalcularea
consumului, in cazul constatirii unor situalii care conduc la inregistrarea eronatd a consumului de

energie electricE;
c) consumatorul nu aplic6 reducerea puterii absorbite cerut6 de cdtre Operatorul de transport gi de

sistem in regim de restriclii, conform contractelor gi normativelor, in termenii prevdzufi de acestea;

d) pentru executarea unor manewe gi a unor lucrdri impuse de situa(ii de urgen[6, inclusiv pentru
evitarea periclit[rii viefii gi a sdndtefii 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 c6tre furnizor pentru deconectarea gi reconectarea la refea a

consumatorului vor fi suportate de consumator, cu excepfia cazurilor cdnd acestea nu se datoreaz5
culpei consumatorului.

1 0. Denunlarea unilaterald, s uspendarea Si tncetarea contractului
10.1 Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisl
adresatd furnizorului, fArA nicio compensafie, dacl acesta din urm6 dd faliment, este in insolven]d gi

se afld sub inciden[a Legii nr.8512014 privind procedurile de prevenire a insolven]ei qi de insolvenfI
sau este in situafie de forfE major6 atunci c6nd existenJa forfei majore gi efectele sale asupra

executdrii obligafiilor comerciale sunt avizate in conformitate cu dispoziliile Legii nr. 33512007 a

camerelor de comerf din Romdnia, cu modific6rile gi completdrile ulterioare, cu condilia ca aceast6

denun{are sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acfiune sau desp[gubire pentru furnizor, in
ceea ce privegte partea de contract deja executatd. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde

numai plata corespunz6toare pentru partea din contract indeplinitd pdn6 la data denuntirii unilaterale

a contractului.
lO.2 in condiliile inregistrlrii imprevizibile a indisponibilit6tii fondurilor bugetare destinate

execut6rii contractului, p6rfile contractante vor stabili de comun acord suspendarea executdrii
contractului sau incetarea acestui4 pentru a evita afectarea intereselor legitime ale uneia sau ambelor
pa4i.
10.3 in condiliile in care, pe parcursul execut6rii contractului, furnizorul solicitd ajustarea prelului la
o valoare pentru care achizitorul nu se poate angaja bugetar, acesta are dreptul de a denunta

unilateral conhactul, printr-o notificare scris6 adresatd furnizorului, fer6 nicio compensa{ie. In acest

caz, fvrnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunz6toare pentru partea din contract

indeplinit6 pdn6 la data denun[5rii unilaterale a contractului.
10.4 Furnizorul va intrerupe consumatorului fumizarea energiei electrice in cazul in care contractul

expir[.
10.5 FArE a aduce atingere dispozifiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
autoritafii contractante de a solicita constatarea nulit6fii absolute a contractului de achizilie publicd,

in conformitate cu dispozifiile dreptului comun, autoritatea contractant6 are dreptul de a dentrnfa

unilateral contractul subsecvent de achizilie public6 in perioada de valabilitate a acestuia in una

dintre urmdtoarele situalii :

a) fumizorul se afl6, la momentul atribuirii Acordului - Cadru, in una dintre situaliile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 9812016

privind achiziliile publice;
7



b) acordul cadru nu ar fi trebuit sd fie atribuit fumizorului respectiv, avdnd in vedere o incilcare
gravd a obligaliilor care rezulti din legislafia europeand relevantd qi care a fost constatatl printr-o
decizie a Curfii de Justilie a Uniunii Europene.
ll.Amendamente
11.1 Parfile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adifional, in conformitate cu art. 221 qi art.222 din L.98/2016.

Clauze specilice

12. Modalildli de facturare
l2.l Furnizorul va emite foctura la prelurile prevdzute tn contract, o datd pe lund (drd facturd de

ovans, fird garanlii) tn intervalul 01 - 15 ale lunii urmdtoare lunii de consum pentru luna
precedentd Si vafi transmisd prin SFTP (Secure File Transfer Protocol) tn termen de 24 de ore de la
emiterea facturii, prin fax sau e-mail (factura electronicd) Si prin poStd, astfel tncdt sd ajungd la
adresa de corespondenld pdnd pe 15 ale lunii urmdtoare lunii de consum; achizitorul va achita

factura tn termen de 30 zile de la data emiterii; factura de decontare a energiei electrice va

cuprinde, detaliat pentrutiecare punct de consum, prezentate in mod vizibil, urmltoarele:
- datele de identificare gi de contact ale fumizorului, inclusiv o adresd de e-mail;
- datele de identificare ale clientului final, adresa locului de consum gi adresa de facturare, in cazul in
care aceasta este diferitd fald de adresa locului de consum;
- codul de identificare a locului de consum;
- codul unic de identificare a punctului de mdsurare;
- num[rul gi data emiterii facturii;
- perioada de facturare;
- cantitatea de energie electric6 consumat6 (in MWh);
- data scadentil a pl6[ii;
- unit6tile de mlsurd gi prefurile aplicate pentru fiecare m[rime de facturat;
- pre{ul de furnizare, exprimat in lei/MWh;
- valoare tarife reglementate (talr[ TG, tax6 TL, ta<6 SS, tarif distributie);
- valoarea de plat6 pentru fiecare produs/serviciu facturat;
- intervalul de timp gi modalitatea prin care clientul poate transmite indexul autocitit;
- indexul grupului de mdsurare folosit la inceputul gi sfhrgitul perioadei de facturare pentru
determinarea cantitSfii de energie electricd; 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 c6tre OR/autocitire de citre clientul final/estimare pe baza convenfiei de

consum/istoric de consum;
- certificate verzi, contribulia pentru cogenerarea de inaltd eficienfE, TVA, acciza gi alte taxe

prevIzute de legislafia in vigoare;
- valoarea totalE de plat6, inclusiv cu TVA;
- modalitd(ile de plat6 a facturii;
- datele de contact ale punctului unic de contacVpunctelor de informare regionalS/locald ale

furnizorului;
- num6rul de telefon pus la dispozilie de cltre 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 c6tre reprezentantul OR;

- informatii privind posibilitatea schimbdrii furnizorului;
- informafii privind drepturile clien{ilor finali in ceea ce privegte solufionarea altemativ6 a litigiilor,
inclusiv datele de contact ale entitiilii responsabile;
- obligafii de plat6 neachitate, dac6 este caz,l.
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l2.2.incazul in care data scadenfei este o zi nelucrltoare, termenul se considerl implinit in prima zi
lucr6toare urm6toare.

13. Condilii de livrare
13.1 Condifia de livrare: franco-depozit beneficiar.
13.2 Cantitatea estimatl de energie electricE ce urmeaz6 sE fie livratl achizitorului de c6tre fumizor
pe fiecare loc de consum este prevdzut6 in anexa la prezentul contract.
13.4 Asigurarea produsului de transporUdistribufie 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 fumizare, cad in sarcina exclusiv6 a furnizorului, cu excepfia
introducerii de c6tre autoritatea reglementatoare a unor noi taxe.
13.6 Determinarea puterilor marime gi a cantitdlilor de energie electrici fumizate se face pe baza
indicatiilor grupurilor de mlsurare/contoarelor pentru decontare existente, sau instalate de cltre
furnizor. Citirea grupurilor de mtrsurare/contoarelor pentru decontare se va face lunar, consemndndu-
se cantitdfile de energie electric[ liwate.
13.7 Energia electricd furnizat6 conform prevederilor prezentului contract este mf,surati in
conformitate cu Codul de m6surare a cantitdfilor de energie electricd aprobat prin Ordinul ANRE
w.10312015.
13.8 Achizitorul sau operatorul de distributie vor rcaliza comunicarea datelor necesare Operatorului
Comercial pe toata durata contractului.

I 4. Aj ustarea prelului contractului
14.1 Preful propriu de liware este ferm pe toati durata derulErii contractului subsecvent, la acesta

ad6ug6ndu-se tarifele reglementate, acciza, contribufia pentru cogenerarea de inaltd eficientd,

certificate verzi gi TVA gi este exprimat in lei.
Prelul contractului subsecvent se poate modifica, ajustarea fEcAndu-se in limita modificlrilor
aprobate de ANRE a tarifelor reglementate (transport, serviciul de sistem, distribu(ie gi administrare
pia[6), a accizei, contribufiei pentru cogenerarea de inalt6 eficien]d gi valorii certificatelor verzi
(calcul valoare/mod de facturare) precum gi altor prevederi legale incidente (ordine, decizii, etc).

15. Forla majord
l5.l Forta majorl este constatatii de o autoritate competentti.
15.2 Fo4a majorl exonereaz6 partile contractante de indeplinirea obligafiilor
asumate prin prezentul contract, pe toati perioada in care aceasta aclioneaz6.
15.3 indeplinirea contractului va fi suspendatii in perioada de acfiune a forfei majore, dar fErI a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p6dilor pdnl la aparilia acesteia.

15.4 Partea care invoci forla majord trebuie sd notifice acest lucru in scris celeilalte pirfi, imediat gi

in mod complet, producerea acesteia Ei sE ia orice m6suri care ii stau la dispozilie in vederea limitlrii
consecinfelor.
15.5 Partea contractantd care invocd forfa majori are obligafia de a notifica celeilalte p6rfi incetarea

catzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
15.6 DacE foda majordac[ioneazd sau se estimeazdcdva acfiona o perioadd mai mare de o lun6,

fiecare parte are dreptul sE notifice celeilalte p6rfi incetarea de plin drept a contractului, fer6 ca una

dintre pirfi sd poat6 pretinde celeilalte daune-interese.

16. Caracterul conJidenlial al contractului
l6.l O parte contractantd nu are dreptul, fbri acordul scris al celeilalte p6rli:
a) de a face cunoscut contracful sau orice prevedere a acestuia, unei te4e p6rfi, in afara acelor

persoane implicate in indeplinirea contractului;

9
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b) de a utiliza informaliile gi documentele obfinute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in alt scop decdt acela de a-gi indeplini obligafiile contractuale.
16.2Dezvdluirea oricdrei informalii fala de persoane implicate in indeplinirea contractului se va face
confidenlial gi se va extinde numai asupra acelor informalii necesare in vederea indeplinirii
contractului.
16.3 O parte contractant6 va fi exonerati de rdspunderea pentru dezviluirea de informa{ii referitoare
la contract dac5:
a) informaJia era cunoscutd p6rfii contractante inainte ca ea sd fi fost primitd de la cealalt[ parte

contractantE, sau

b) informafia a fost dezv6luit6 dupd ce a fost ob{inut acordul scris al celeilalte pdrfi contractante
pentru asemenea dezv6luire, sau

c) partea contractantd a fost obligat6 legal sE dezvdluie informa{ia.

1 7. Solulionarea litigiilor
l7.l Achizitorul gi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinlelegere sau disput6 care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legEturd cu

indeplinirea contractului.
17 .2 Dacd, dup6 15 de zile de la inceperea acestor tratative achizitorul, beneficiarul gi furnizorul nu
reu$esc sd rezolve in mod amiabil o divergenJl contractuali, fiecare poate solicita ca neintelegerea sE

se solu{ioneze de cltre instan}ele judecdtoregti competente din Bucureqti, Romania.

18. Limba care guverneazd contractul
19.1 Limba care guvemeazd contractul este limba romdn6.

19. Comunicdri
19.1 Orice comunicare intre p6rfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisl in scris. Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii 9i in momentul

primirii.
19.2 Comunicdrile dintre p[r[i se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail, cu condilia
confirmdrii in scris a primirii comunic6rii.
19.3 Furnizorul trebuie sI asigure o comunicare permanentl cu consumatorul in vederea:

- rezolvdrii unor situalii de urgenf6 gi neprevdzute ce ar putea sd apar6;

- acorddrii de informatii solicitate de consumator.
in acest sens, Furnizorul trebuie sI pund la dispozilia Achizitorului un punct unic de contact pentru

anuntarea facilS a oricdrei probleme apIrute in fumizarea de energie electric6. La ingtiinlarea

telefonicd a unei avarii sau a oricdrei alte probleme, Achizitorul va primi un numdr de inregistrare. In

cazul sesiz6rilor ce vizeazd avarii sau intreruperi ale furnizdrii cu energie, Furnizorul are obligafia

intervenirii imediate pentru inllturarea cauzelor ce au generat intreruperea fumizdrii cu energie

electricS, in conformitate cu reglementlrile in vigoare'
Totodat6, Furnizorul ffebuie sI pun6 la dispozifia autoritdlii contractante numele, numerele de

telefon qi adresele de e-mail ale persoanelor responsabile de contract, respectiv ale Managerului de

contract gi ale inginerului energetic responsabil de contract, care sE fie capabile sd ofere consultanld

cu privire la buna desfEgurare a contractului subsecvent.
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2 0. -Le ge a ap licabild c ontr actului
20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.
Plrfile au infeles s6 incheie prezentul contract in 2 (dou6) exemplare.

SEMNATURI AUTORIZATE:

ACHIZITOR,
DIRECTIA GENERAT,A OT PA$APOARTE

p. DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR

1

CRISTIN CARIU

DIRECTOR ADJUNCT

CA

p. $EF

AVIZAT ATE

YIZAT BIROUL

FURNIZOR,

TINMAR ENERGY S.A.

DIRECTOR GENERAL

GEORGE OAI\ICEA

C
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A4exa nr. 2 la contractul nr. ........................ din

LISTA CU
CANTITATILE SI PRETUL CONTRACTULUItt,

Cant.
Pref propriu
de furnizare

Pref final cu
toate taxele qi
tarifele, fIrtr

TVA

Valoare firi
TVA

Nr.
crt. Denumire produs Nivel

tensiune

0 I 2 3 4 5 6(3x5)
82.679,06I Enerqie electricl JT 160 241,00 516,7441

TOTAL

Valoare cu
TVA

7

SEMNATURI AUTORIZATE:

ACHTZITOR,

DIRECTIA GENERAT,A OT PA$APOARTE

p.D R GENERAL
ADJUNCT

CARTU

DIRECTOR

CA

p. $EF

AI/I.ZAT LEGALITATE

FURNIZOR,

TINMAR ENERGY S.A.

DIRECTOR GENERAL

GEORGE OAN

, n ,r.,

CT

t OIHE

YIZAT BIROUL

t2

!-'

1



Anexa nr.3 la contractul nr. ................. din

TABEL CU LOCATIILE $I GRAFIC DE PLATI

Nr.
crt.

Adresii loc consum POD Termenul de platl

I Sediul din str. Nicolae Iorga m.29
RO001E119788080

Conform Legii nr. 72 din 28 martie
2013 privind mdsurile pentru

combaterea int6rzierii in executarea

obligafiilor de plata a unor sume de

bani rezult6nd din conftacte incheiate
intre profesioniqti qi intre aceqtia qi

autoritif i contractante.
2

Sediul din Calea Floreascanr.202 - corp 2
RO001El19403477

SEMNATURI AUTORIZATE:

ACHIZITOR,
DIRECTIA GENERAT,A OT PA$APOARTE

p. DIRECTOR GENERAL
DIRE ADJUNCT

FURNIZOR,

TINMAR ENERGY S.A.

DIRECTOR GENERAL

GEORGE OANCEA

CRIS

DIRECTOR

p. co

OCARIU

ADJUNCT

LEGALITATE

.i..^

CA

AVIZAT *ffi
VIZAT BIROUL LOG
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