Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu
Mediul de Afaceri
Societatea Cupru Min SA Abrud
Piața Petru Dobra, Nr. 1, Abrud, 515100, Jud. Alba
J01/64/1999, CUI 11551757

Tel.0258 780 083; Fax 0258 780 296
Email: office@cuprumin.ro, Web: cuprumin.ro

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la selecția de oferte organizată de societatea CUPRU MIN S.A. Abrud pentru alegerea
unui furnizor de energie electrică pentru perioada 1 martie 2017 - 28 februarie 2019
CUPRU MIN S.A. Abrud invită toate companiile eligibile să participe la selecţia de
oferte organizată pentru alegerea furnizorului de energie electrică al CUPRU MIN S.A.
Abrud pentru perioada 1 martie 2017 – 28 februarie 2019.
Condiţiile de participare şi modul de întocmire a ofertelor sunt prevăzute în
documentația procedurii de achiziție care va fi publicată pe website-ul www.cuprumin.ro
conform calendarului de desfășurare a procedurii de achiziție.
Calendarul de desfăşurare a procedurii de achiziție este următorul:
• Invitaţia de participare şi documentația procedurii de achiziție vor fi publicate pe websiteul www.cuprumin.ro la data de 21 decembrie 2016;
• Termenul-limită de depunere a ofertelor inițiale la registratura CUPRU MIN S.A.
Abrud. este 11 ianuarie 2017, ora 10. Ofertele inițiale vor fi depuse în plic sigilat, cu
menţiunea „Selecție de oferte pentru alegerea furnizorului de energie electrică al CUPRU
MIN S.A. Abrud în perioada 01 martie 2017 - 28 februarie 2019: OFERTA INIȚIALĂ“ și
toate celelalte mențiuni solicitate prin documentația procedurii de achiziție;
• Deschiderea ofertelor inițiale va avea loc la data de 11 ianuarie 2017, ora 12, la sediul
CUPRU MIN S.A. Abrud;
• Comunicarea către fiecare ofertant a locului în clasamentul după punctajul ofertelor
inițiale va avea loc pe data de 17 ianuarie 2017, până la ora 12:00;
• În cazul în care ofertele clasate pe primele două locuri vor fi departajate printr-o diferență
de punctaj de 3% sau mai puțin, CUPRU MIN S.A. Abrud va acorda tuturor ofertanților un
termen pentru depunerea de oferte îmbunătățite până la data de 25 ianuarie 2017, ora 16.
Ofertele îmbunătățite vor fi depuse în plic sigilat, cu menţiunea „Selecție de oferte pentru
alegerea furnizorului de energie electrică al CUPRU MIN S.A. Abrud în perioada 01
martie 2017 – 28 februarie 2019: OFERTA ÎMBUNĂTĂȚITĂ“ și toate celelalte mențiuni
solicitate prin documentația procedurii de achiziție.
• Informații suplimentare pot fi solicitate până la data de 29 decembrie 2016 ora 16 la
la e-mail procurement@cuprumin.ro
Director General
Nicolae Turdean
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Avizat
Director General
Nicolae Turdean

CAIET

DE

SARCINI

SELECTAREA FURNIZORULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ
AL CUPRU MIN S.A. Abrud
pentru perioada: 1 martie 2017 – 28 februarie 2019
1. INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea lucrării

Selecție de oferte pentru selectarea furnizorului de energie electrică al
CUPRU MIN S.A. Abrud pentru perioada 1 martie 2017 – 28 februarie
2019

2. Persoana juridică
achizitoare (Consumator)

CUPRU MIN S.A. Abrud
Piața Petru Dobra nr. 1, Abrud, Jud Alba,
cod IBAN RO39 RNCB 0004 0216 5925 0001 – B.C.R. Abrud, jud
Alba

2. DESCRIERE
2.1. Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii avute în vedere
CUPRU MIN S.A. Abrud este un consumator eligibil de energie electrică aflat pe piaţa liberă
a energiei electrice din luna IANUARIE 2012.
CUPRU MIN S.A. Abrud deține Avizele de Racordare pentru înaltă tensiune nr.
43M/20.10.2009 și pentru medie tensiune nr. 42M/20.10.2009. Puterea aprobată prin avizul
de racordare pentru medie tensiune este de 7.608,7 KW/KVA, respectiv pentru înaltă tensiune
de 14.130,4 KW/KVA.
Alimentarea cu energie electrică a CUPRU MIN S.A. se face astfel:
- la tensiunea de 20 KV din stația 110/20 Lupșa prin LEA dc SP1 respectiv SP2;
- la tensiunea de 110 KV din stația PREPARARE pe următoarele circuite:
- LEA d.c. 110 KV Preparare - Carieră;
- TRAFO 1 - 110/6 KV, 40 MVA;
- TRAFO 3 – 110/6 KV, 40 MVA.
Măsurarea energiei electrice se face la medie tensiune, prin două puncte de măsură astfel:
-

la 20 KV cu două contoare electronice trifazate cu montaj indirect prin
transformatoare de curent, și transformatoare de tensiune;
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- la 110 KV cu patru contoare contoare electronice trifazate cu montaj indirect
prin transformatoare de curent, și transformatoare de tensiune;
CUPRU MIN S.A. intenționează să achiziționeze energie electrică în baza unui contract cu
durata de 2 (doi) ani, la cel mai bun preț al pieței, pentru a realiza o reducere a costurilor cu
energia electrică.
2.2. Obiectul Caietului de Sarcini
Prezentul caiet de sarcini prezintă condițiile ce trebuie îndeplinite de ofertanți pentru a putea
participa la selecția de oferte în urma căreia CUPRU MIN S.A. Abrud va alege furnizorul de
energie electrică de pe piaţa liberă pentru o perioadă de 2 (doi) ani, din data de 1 martie 2017
până în data de 28 februarie 2019, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor și cu
dreptul Consumatorului de a cere renegocierea prețului periodic, dar nu mai frecvent de 6
luni.
2.3. Scopul achiziţiei
Alegerea unui furnizor de energie electrică care să furnizeze energie electrică la tarife
avantajoase, cu respectarea parametrilor de calitate conform standardelor emise de autoritatea
de reglementare în domeniu şi în condiţii tehnice de siguranţă sporite.
2.4. Cerinţe generale impuse
Se impun următoarele cerinţe ca fiind minimale și obligatorii:
CERINŢE TEHNICE
În cadrul propunerii tehnice ofertanţii trebuie să prezinte şi să detalieze oferta prezentată
având în vedere următoarele cerinţe minime şi obligatorii formulate de către Consumator:
Să deţină şi să prezinte Licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile
acesteia privind furnizarea energiei electrice către Consumator;
(a) Să asigure Consumatorului cantităţile de energie electrică în termenii prezentului caiet de
sarcini şi în conformitate cu cerințele Standardului de performanţă privind serviciul de
furnizare a energiei electrice aprobat de A.N.R.E. prin Ordinul nr.1/07.01.2010, cât și
cerinţele standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice,
precum şi în conformitate cu orice alte normative, standarde şi prevederi aplicabile;
(b) În cazul unor defecţiuni în instalațiile de utilizare ale Consumatorului (inclusiv instalaţia
de medie tensiune și înaltă tensiune interioară, acolo unde este cazul), să ia toate măsurile
necesare pentru întreruperea furnizării energiei electrice şi de separare vizibilă a instalaţiei
de utilizare a consumatorului de instalaţia de alimentare, pentru a nu produce perturbari în
SEN;
(c) Să respecte standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice;
(d) Să analizeze şi să răspundă la sesizările Consumatorului în termen de cel mult 3 (trei) zile
lucrătoare de la data transmiterii acestora;
(e) Să asigure următoarele:
(i) evidenţa cantităţilor de energie electrică vândută;
(ii) gestiunea grupurilor de măsurare;
(iii) instalarea, verificarea, întretinerea, repararea şi înlocuirea grupurilor de măsură;
(iv) existenţa unei soluții de preluare a reclamaţiilor, telefonic, prin fax ori prin e-mail,
cu înregistrarea reclamației și transmiterea către reclamant a dovezii de înregistrare
a reclamației;
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(f) Să propună modificarea şi completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau
ale anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi sau atunci când consideră necesară
detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi conform prevederilor legale
aplicabile;
(g) Să factureze Consumatorului energia electrică în condiţiile din contract;
(h) Să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de Consumator şi să răspundă
tuturor reclamaţilor şi sesizărilor scrise ale acestuia, în cel mai scurt timp posibil;
(i) Să recupereze, la cererea justificată a Consumatorului, despăgubirile cuvenite în urma
producerii de daune materiale din culpa operatorului de transport şi de sistem sau a
operatorului de distribuţie, după caz;
(j) Să anunțe Consumatorul, cu minim 3 zile lucrătoare înainte, despre întreruperile
programate în furnizarea energiei electrice. Consumatorul poate schimba data
întreruperilor programate propusă de furnizor cu pâna la 48 h față de data programată de
furnizor;
(k) Să asigure continuitatea în alimentare, respectând durata maximă de restabilire a
alimentării în cazul întreruperilor accidentale;
(l) Să asigure în punctul de delimitare parametrii de calitate, respectiv frecvenţa şi tensiunea
la valorile nominale, cu abateri cel mult la nivelurile prevăzute de standardele în vigoare;
(m) Să verifice şi să asigure funcţionarea corectă a echipamentelor de măsurare a energiei
electrice conform reglementarilor legale în vigoare;
(n) Să suporte costul remedierii defecţiunilor produse în instalaţiile şi echipamentele
Consumatorului și contravaloarea justificată a pagubelor produse Consumatorului, din
vina dovedită a Furnizorului;
(o) Să furnizeze gratuit Consumatorului oricând la cerere și din oficiu săptămânal informații
privind istoricul consumului;
(p) Să respecte prevederile Avizelor de racordare pentru înaltă tensiune nr.43M/20.10.2009 și
pentru medie tensiune nr.42M/20.10.2009, emise de ELECTRICA DISTRIBUȚIE
TRANSILVANIA SUD prin DIRECȚIA TEHNICĂ 110 KV ALBA;
(q) Să asigure puterea minimă tehnologică de 8 MW din care 2,0 MW la nivel 20 KV, stații
pompe, 1,1 MW la nivel 110 KV CARIERA și 4,9 MW la nivel 110 KV– PREPARARE
și în cazuri extreme ale SEN;
(r) Nu se admit deconectări automate de sarcină, iar deconectarea manuală să se facă numai
cu preaviz de minim 5 zile;
(s) Să asigure abateri nelimitate pentru energia activă consumată lunar faţă de consumul de
energie activă previzionat şi menţionat în contract;
(t) Să asigure abateri nelimitate pentru puterile absorbite pentru fiecare interval bază de
decontare;
CERINŢE PENTRU FACTURARE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
Se va emite o singură factură, lunar, în perioada 01 - 15, pentru cantitatea totală de energie
electrică consumată în luna anterioară, fără avans pentru luna următoare;
Facturile vor fi transmise în format tiparit (prin curier/postă la sediul Consumatorului) şi în
format electronic în ziua emiterii (la o adresă de postă electronică menţionată în contract).
Termenul de plată va curge de la primirea facturii în format tiparit.
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CERINŢE PENTRU OFERTA FINANCIARĂ
(a) Oferta financiară trebuie să includă preţul ofertat exprimat în lei fără TVA
[lei/MWh] fără TVA

PREȚ OFERTĂ
Preț energie electrică activă
Alte cheltuieli
tarife reglementate
pentru transport
tarife reglementate
pentru distribuție
tarife pentru
servicii de sistem
cogenerare
certificate verzi
acciză

Inaltă Tensiune

Medie Tensiune

[lei/MWh]
[lei/MWh]
[lei/MWh]
[lei/MWh]
[lei/MWh]
[lei/MWh]
[lei/MWh]

(b) Nu se acceptă oferte care conţin preţuri condiţionate;
(c) Nu se acceptă oferte alternative;
(d) Costurile conexe achiziţiei de energie electrică (transportului şi distribuţiei energiei
electrice, certificatele verzi, energie reactivă) rămân cele reglementate de ANRE
(Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei).
3. CONDIŢII GENERALE DE SELECŢIE A OFERTEI
Va fi desemnată câştigătoare oferta care îndeplineşte toate cerinţele din caietul de
sarcini şi care obține cel mai mare punctaj cu o diferență mai mare decât 3% față de oferta
clasată pe locul doi în etapa de evaluare a ofertelor inițiale, sau cu orice diferență față de
oferta clasată pe locul doi în etapa de evaluare a ofertelor îmbunătățite, dacă în etapa de
evaluare a ofertelor inițiale nu a existat o diferență de punctaj mai mare de 3% între ofertele
clasate pe primele două locuri.
3.1. Criteriile de eligibilitate a ofertei
Pentru a fi declarată eligibilă pentru participarea la selecţia de oferta documentaţia depusă
trebuie să cuprindă:
(a) Copie atestată „Conform cu originalul“, semnată şi ştampilată de reprezentatul legal
sau persoana împuternicită să semneze contractul, a licenţei de furnizare emisă de
autoritatea competentă, care trebuie să fie valabilă pe toată perioada contractului
(inclusiv prin reînnoire/prelungire);
(b) Certificat Constatator în termen de valabilitate;
(c) Copia certificatului de înregistrare fiscală;
(d) Declarația furnizorului că va avea contractată şi accesibilă cantitatea estimată de
energie care face obiectul contractului, pe toată durata acestuia;
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(e) Prezentarea cel puţin a unui contract similar ca valoare şi parametri tehnici;
(f) Certificatul de atestare fiscală valabil, eliberat de Administraţia Finanţelor Publice din
care să reiasă situaţia obligaţiilor scadente în luna anterioară celei depunerii ofertei în
original sau copie lizibilă semnată şi ştampilată „Conform cu originalul“.
(g) Propunerea tehnică şi financiară; (preţul va fi exprimat în lei/MWh, fără TVA şi va fi
detaliat pentru preţul de bază al energiei electrice şi toate taxele reglementate);
3.2. Evaluarea ofertelor
Ofertele care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate impuse la punctul A vor primi punctaje
astfel:
A. pentru preţul energiei electrice active, exprimat în lei/MWh fără taxe reglementate ANRE,
vor fi acordate până la 80 puncte astfel:
-

cea mai mică valoare dintr-o ofertă eligibilă primeşte 80 puncte;

-

punctajul dvs = 80 puncte * prețul cel mai mic dintr-o ofertă / prețul ofertei dvs.

B. pentru pentru termenul de plată fără penalizări vor fi acordate până la 15 puncte astfel:
-

pentru un termen de plată de 120 zile sau mai mult vor fi acordate 15 puncte

-

pentru un termen de plată de 90-119 zile vor fi acordate 12 puncte

-

pentru un termen de plată de 60-89 zile vor fi acordate 10 puncte

-

pentru un termen de plată mai mic de 60 zile nu vor fi acordate puncte

C. pentru termenul de grație în caz de întârziere la plată vor fi acordate până la 5 puncte
astfel:
-

pentru un termen de grație de 30 zile sau mai mult vor fi acordate 5 puncte

-

pentru un termen de grație de 20-29 zile vor fi acordate 3 puncte

-

pentru un termen de grație mai mic de 20 zile nu vor fi acordate puncte

Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform modului de
calcul de mai sus.
Fiecărui ofertant îi va fi comunicat punctajul întrunit de oferta sa, precum și locul obținut în
clasamentul ofertelor inițiale.
Dacă în clasamentul ofertelor inițiale oferta inițială clasată pe primul loc obține un punctaj
mai mare cu 3% sau mai mult decât oferta inițială clasată pe locul al doilea, selecția de oferte
va fi închisă cu declararea câștigătoare a ofertei inițiale clasate pe locul întâi.
Dacă în clasamentul ofertelor inițiale oferta inițială clasată pe primul loc obține un punctaj
mai mare cu mai puțin de 3% decât oferta inițială clasată pe locul al doilea, tuturor ofertanților
le va fi acordat un termen de o săptămână pentru formularea unei oferte îmbunătățite. Ofertele
îmbunătățite vor fi punctate în același mod ca ofertele inițiale, iar punctajul final în baza
căruia va fi declarată oferta câștigătoare va fi numai punctajul ofertelor îmbunătățite, fără
luarea în calcul a ofertelor inițiale.
3.3. Norme de Referinţă
Legislaţia în vigoare specifică la nivel național și european în limitele de aplicabilitate.
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4. DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII OFERTEI
4.1. Prezentare generală a CUPRU MIN S.A. Abrud
1

Denumire

CUPRU MIN S.A. Abrud

2

Adresa

Piața Petru Dobra nr. 1, Abrud, jud Alba

3

Telefon

0258780712, 0258780083

4

Fax

0258780296

5

e-mail

office@cuprumin.ro

6

Cont bancar

RO39 RNCB 0004 0216 5925 0001 – B.C.R. Abrud,
jud Alba

7

Profil de activitate

Exploatarea și livrarea în forme specifice a
resurselor/rezervelor de minereu cuprifer, din
perimetrul minier Roșia Poieni cod CAEN 0729

8

Director General

Nicolae Turdean
nicolae.turdean@cuprumin.ro

9

Director Economic

Eugen Colda
eugen.colda@cuprumin.ro

10

Persoană de contact

Adriana Crișan – sef serviciu mecano-energetic
0258780712/207
adriana.crișan@cuprumin.ro

11

Consum de energie electrică
în anul 2015

110.003.610,00 KWh

12

Nivelul de tensiune

- 110,0 KV - 4 fideri din staţia PREPARARE
- 20,0 KV - 2 fideri din staţia LUPȘA

13

Tip de tarif actual

Negociat

4.2. Descrierea instalaţiei de utilizare energiei electrice a CUPRU MIN S.A. Abrud, jud
Alba
Locurile de consum al CUPRU MIN sunt situale astfel:
-

CUPRU MIN S.A SP1+SP2 amplasat în Lupșa;
CUPRU MIN S.A PREPARARE+CARIERĂ amplasat în Roșia Poieni str. Dealul
Piciorului;

Alimentarea cu energie electrică a societăţii se face astfel:
A. Alimentare la medie tensiune 20 KV
Din stația 110/20 KV LUPȘA se alimentează printr-o linie electrică aeriană dublu circuit 20
KV stațiile de distribuție și transformare 20/6 KV din incintele stațiilor de pompe SP1 și SP2.
Fiecare dintre aceste stații electrice au în componență trafo 20/6 KV- 2x6,3 MVA, iar
alimentarea distribuitoarelor electrice de la stațiile de pompe se face prin 2 linii electrice
subterane la nivel 6 KV.
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Alimentarea cu enegie a electropompelor se face la nivel 6 KV, iar pentru serviciile auxiliare
alimentarea se face prin transformatoare 6/0,4 KV, 2x630 KVA.
LEA d.c. LUPȘA - SP-uri este în proprietatea și exploatarea CUPRU MIN S. A. Abrud, iar
punctul de delimitare a instalațiilor este la clemele papuc a cutiilor terminale ale LES 20 KV
din celulele SP 1 respectiv SP2.
Măsurarea energie electrice se face la plecarea din stația LUPȘA cu două contoare electronice
trifazate ALPHA A1RL+, cu montaj indirect prin transformatoare de curent 100/5 A,
transformatoare de tensiune 20000/100 V, iar constanta grupului de masură este de 4000.
B. Alimentare la înaltă tensiune 110 KV
B1. Din stația 110 KV PREPARARE printr-o linia electrică aeriană dublu circuit este
alimentată SRA Țofu 110/6 KV.
Stația SRA Țofu alimentează cu energie cariera Roșia Poieni prin două transformatoare 110/6
2×25 MVA. Distribuția se face la nivel 6 KV, iar pentru servicii interne SRA are două
transformatoare 2×400 KVA, 6/0,4 KV.
LEA d.c. și SRA Țofu sunt în proprietatea și exploatarea CUPRU MIN S.A. Abrud, iar
punctul de delimitare a instalațiilor este la clemele LEPC din apropierea izolatorilor de
întindere de la rigla stației PREPARARE al LEA 110 KV dc PREPARARE - CARIERĂ
circuitele 1 și 2.
Măsurarea energiei se face la plecare din stația PREPARARE cu contoare electronice trifazate
ALPHA A1RL+, cu montaj indirect prin transformatoare de curent 50/5 A, transformatoare
de tensiune 110000/100 V, iar constanta grupului de masură este de 11.000.
B2. Din stația PREPARARE prin cele două transformatoare 110/6 KV, 2×40 MVA sunt
alimentate, la nivel 6 KV, prin 12 fidere, posturile de distribuție și transformare ale uzinei de
preparare. O parte dintre utilaje sunt alimetate la nivel 6 KV, iar altă parte sunt alimentate la
nivel 0,4 KV prin transformatoare astfel:
PT 1 – 2×1600 KVA, 6/0,4 KV;
PT 2 – 2×1600 KVA, 6/0,4 KV;
PT 4 – 2×1600 KVA, 6/0,4 KV;
PT 7 – 2×1600 KVA, 6/0,4 KV;
2×1000 KVA, 6/0,4 KV;
PT 8 – 2×1600 KVA, 6/0,4 KV;
2×1000 KVA, 6/0,4 KV;
PT 10 – 2×1000 KVA, 6/0,4 KV;
PT 12 – 2×630 KVA, 6/0,4 KV;
Transformatoarele 2×40 MVA sunt în proprietatea și exploatarea CUPRU MIN S.A. Abrud,
iar punctul de delimitare a instalațiilor este la clemele LEPC prin care sunt prinse
conductoarele de legătură dintre BARA 1 – 110 KV (respectiv BARA 2 – 110 KV) și SB1 –
110 KV (respectiv SB2 110 KV) al TRAFO 1 110/6 KV (respectiv TRAFO 3 110/6 KV)
Măsurarea energiei se face la plecare din stația PREPARARE spre cele două transformatoare
cu contoare electronice trifazate ALPHA A1RL+, cu montaj indirect prin transformatoare de
curent 300/5 A, transformatoare de tensiune 110000/100 V, iar constanta grupului de masură
este de 66000.
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Contorizarea nu este prevăzută cu totalizator al celor două contoare la nivel de medie tensiune
și a celor patru contoare la nivel de înaltă tensiune.
Există ”Convenţie de Exploatare” încheiată cu ELECTRICA DISTRIBUȚIE
TRANSILVANIA SUD prin DIRECȚIA TEHNICĂ 110 KV ALBA în calitate de prestator al
serviciului de distribuţie a energiei electrice.
De regulă, fiecare punct de alimentare funcţionează cu un fider în sarcină şi unul în rezervă,
mai puțin la alimentarea stațiilor de pompe, unde alimentarea de rezervă se realizează printr-o
linie în buclă SP1 - SP2. Manevrele cu fiderii de alimentare se fac sub coordonarea
Dispecerului teritorial Sibiu, prin buclare temporară, fără trecere prin zero cu condiţia
asigurării tensiunii din aceeaşi sursă
Previziuni de consum anual de energie electrică - neangajante contractual –
A. Istoricul consumului de energie electrică pe perioada 2010-2016
ANUL

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

NIVEL TENSIUNE

CONSUM ANUAL
(KWh)

CONSUM MEDIU LUNAR
(KWh)

MEDIE

63.883.800

5.323.650

INALTĂ

14.135.520

1.177.960

TOTAL

78.019.320

6.501.610

MEDIE

67.005.900

5.583.825

INALTĂ

17.385.550

1.448.796

TOTAL

84.391.450

7.032.621

MEDIE

68.220.480

5.685.040

INALTĂ

18.215.040

1.517.920

TOTAL

86.435.520

7.202.960

MEDIE

71.500.650

5.958.388

INALTĂ

15.463.730

1.288.644

TOTAL

86.964.380

7.247.032

MEDIE

78.240.470

6.520.039

INALTĂ

18.830.410

1.569.201

TOTAL

97.070.880

8.089.240

MEDIE

86.925.300

7.243.775

INALTĂ

23.078.310

1.923.193

TOTAL

110.003.610

9.166.968

MEDIE

71.512.870

5.959.406

INALTĂ

18.051.190

1.504.266

TOTAL

89.564.060

7.463.672
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B. Curba de sarcină propusă pentru perioada contractuală

LUNA
IANUARIE
FEBRUARIE
MARTIE
APRILIE
MAI
IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE
DECMBRIE
TOTAL AN
TOTAL

CANTITATEA (MWh)
ANUL 2017
ANUL 2018
9.500
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
91.500
110.000
220.000 (MWh)

ANUL 2019
9.500
9.000

18.500

PROGNOZA CONSUM PE PERIOADA CONTRACTUALĂ
9600
9500
9400
9300
9200
9100
9000
8900
8800
8700
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MODEL
Contract
de furnizare a energiei electrice
nr. ______________ din anul _____, luna _____, ziua ___.
1. Părţile contractante
Între ………………………………………………………………………… cu sediul în
………………………………, judeţul/sectorul ………………………………, strada
………………………………………, nr, ………………, cod poştal ………………… telefon
………………………, fax ……………………., CUI …………………….., înscrisă în Registrul
Comerţului la nr. ………………………………, cont virament nr. IBAN
………………………………………, deschis la ……………………………… , reprezentată
prin ………………………………………………………………, în calitate de
……………………………………… denumită furnizor, având calitatea de vânzător, pe de o
parte,
şi
CUPRU MIN S.A. Abrud, cu sediul in Abrud, Piața Petru Dobra nr.1, jud. Alba, cod
postal:515100, telefon: 0258780712, fax: 0258780296, CUI: RO11551757 înscrisă la Registrul
Comerţului la nr. J01/64/1999, cont virament nr. IBAN RO39RNCB0004 0216 5925 0001,
deschis la BCR Abrud, jud. Alba, reprezentata prin Director General Nicolae Turdean, denumită
consumator, în calitate de cumpărător, pe de alta parte.
2. Definiţii
Art.1
Termenii folosiţi în prezentul contract sunt definiţi în ANEXA 1.
3. Obiectul contractului
Art.2
(1) Obiectul contractului este furnizarea energiei electrice la locurile de consum: CUPRU MIN
S.A. – SP1 + SP2 situat în comuna Lupșa, jud. Alba și CUPRU MIN S.A. Preparare+Carieră
situate în Roșia Poieni, str. Dealul Piciorului, jud. Alba şi reglementarea raporturilor dintre
furnizor şi consumator privind furnizarea, facturarea, plata şi alte servicii, precum şi condiţiile de
consum al energiei electrice.
(2) Instalaţiile electrice aparţinând părţilor se delimitează prin contractul de distribuţie, care este
sarcina furnizorului; Convenţia de exploatare, ca parte a contractului de distribuţie, este de
asemenea în sarcina Furnizorului; Furnizorul are obligaţia de a transmite consumatorului un
exemplar din contractul de distruibuţie şi un exmplar din Convenţia de exploatare.
4. Durata contractului. Rezilierea contractului.
Art.3
(1) Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pe o perioada de livrare de __________
de la data intrării în vigoare, respectiv __________ şi se termină la data ____________,
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furnizarea făcându-se în condiţiile stabilite prin avizele de racordare 43M/20.10.2009 și
42M/20.10.2009 emise de Electrica Transilvania Sud prin Direcția Tehnică 110 KV Alba.
(2) - Nedenunţarea, în scris, de către una din părţi a Contractului, cu minim 30 de zile
calendaristice înainte de data expirării Perioadei de Livrare, atrage după sine prelungirea de drept
a Contractului cu o perioada egală cu 1 an.
Art.4
(1) Denunţarea prezentului contract din iniţiativa furnizorului se poate face în următoarele
cazuri:
a) neplata o perioada de trei luni a contravalorii energiei electrice furnizate în
condiţiile stabilite, a penalitatilor aferente prevazute in contract dau dreptul furnizorului să
procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract fără nici o altă formalitate;
b) în caz de consum fraudulos de energie electrică;
Prin consumul fraudulos se înţelege:
▪ conectarea oricărui receptor sau a instalaţiei de utilizare înainte de grupul de
măsurare;
▪ orice intervenţie în instalaţia electrică ce afectează funcţionarea corectă a
grupului de măsurare;
c) pierderea de către consumator a calităţii de consumator eligibil care a stat la baza
încheierii contractului, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare de la pierderea acestei calităţi;
d) refuzul consumatorului de a încheia un nou contract ori de a perfecta sau
reactualiza contractul existent, în condiţiile modificării circumstanţelor definite la art.11
care au stat la baza încheierii acestuia, cu un preaviz de 30 de zile de calendaristice;
e) la solicitarea scrisă a furnizorului, depusă cu minim 30 de zile înainte de data
pentru care se doreşte denuntarea, încetarea contractului poate avea loc numai în ultima zi
din lună.
Art.5
(1) Denunţarea contractului din iniţiativa consumatorului, se face cu anunţarea prealabilă, în
scris, a furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice, încetarea contractului poate avea loc
numai în ultima zi din lună.
(2) Rezilierea prezentului contract din iniţiativa consumatorului se poate face numai dupa
achitarea cu 5 de zile inainte de data propusă pentru reziliere, a tuturor facturilor, indiferent de
termenul de scadenţă al acestora, pentru consumul realizat, penalizări şi consumul prezumat
pentru perioada ramasa pana la data propusa pentru reziliere. În cazul în care aceste sume nu au
fost achitate până la data respectivă, procesul de reziliere poate sa nu se efectueze.
5. Cantităţi de energie electrică contractată
Art.6
Cantitatea lunara de energie electrică ce urmează să fie cumpărată de către consumator de la
furnizor este prevăzuta la ANEXA 2.
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6. Determinarea cantităţilor de energie electrică furnizate
Art.7
(1) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată în
conformitate cu „Codul de măsurare a energiei electrice” aprobat prin Ordinul Preşedintelui
ANRE nr. 17/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din
04.07.2002. (sau orice reglementare emisă de autoritatea competentă, în vigoare la momentul
derulării contractului) în punctele de măsurare stabilite de Electrica Transilvania Sud care
realizează distribuţia energiei electrice.
(2) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este masurată de
către Operatorul de masurare competent, în conformitate cu Codul de măsurare a energiei
electrice în vigoare la data efectuarii serviciului de măsurare.
7. Condiţii de desfăşurare a furnizării
Art.8
(1) Consumatorul va plăti furnizorului contravaloarea energiei electrice consumate efectiv la
preţul stabilit conform ANEXA 3 la prezentul Contract.
(2) Consumatorul plăteşte furnizorului şi energia electrică reactivă inductivă/ capacitivă,
calculată conform prevederilor legale în vigoare, după cum urmează: energia electrică reactivă
capacitivă se plăteste integral, iar cea inductivă, numai cantitatea care depăşeşte valoarea
corespunzatoare limitei factorului de putere mediu neutral, stabilită de autoritatea competentă.
Factorul de putere se determină în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Energia
electrică reactivă se plăteşte la tarif reglementat, tariful este acelaşi pentru un nivel de tensiune,
atât pentru energia electrică reactivă inductiva, cât şi pentru cea capacitivă. Contravaloarea
energiei reactive va fi achitată de furnizor operatorului de distribuţie, conform contractului de
distribuţie.
(3) Consumatorul plăteşte furnizorului şi valoarea certificatelor verzi facturate care reprezintă
produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) estimata
de catre ANRE, cantitatea de energie electrică înregistrată de client (în MWh) şi preţul mediu
ponderat al certificatelor verzi achizitionate de către furnizor.- conform Legii nr. 23/2014 pentru
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2013 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie. Regularizarea sumelor ce reprezintă costurile de achiziţionare a
certificatelor verzi corespunzatoare consumului de energie electrică înregistrat la locul de
consum apartinând achizitorului (corelat cu perioada de valabilitate a contractului) se va face
conform reglementarilor legale în vigoare. Consumatorul va achita facturile emise de furnizor în
termenul de plată stabilit în contract, ale carui prevederi se aplică şi în ceea ce priveşte emiterea
şi achitarea facturilor de regularizare pentru certificate verzi, indiferent de valabilitatea
contractului si a condiţiilor tehnico-economice la data emiterii acestor facturi, prevederile
acestora supravietuind în vederea aplicării lor în ceea ce priveste factura de regularizare şi plata
acesteia. Consumatorul plăteşte furnizorului şi contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă
conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 12/ 2011. Valoarea efectivă a contribuţiei se
calculează prin înmulţirea valorii unitare (lei/MWh) în vigoare la data facturarii cu cantitatea de
energie electrică activă consumată, la care se aplică taxa pe valoarea adaugată. Aceasta valoare
va fi evidenţiată separat în factura emisă în conformitate cu reglementările în vigoare, nefiind
inclusă în preţul de contract, convenit între parti.
Page 13 of 27

Art.9
(1) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către operatorul de
transport şi sistem în baza Codului tehnic al reţelei de transport, aprobat prin Ordinul ANRE
nr.20/2004 şi al regulamentului de programare şi dispecerizare a SEN, aprobat prin Ordinul
ANRE nr.35/2004. Obligaţiile ce revin fiecărei părţi în baza prezentului contract nu pot fi
invocate drept cauză a nerespectării Codului tehnic al reţelei de transport.
(2) Furnizorul va realiza şi va comunica pe toată durata contractului, datele necesare
Operatorului Pieţei de Energie Electrică şi Operatorului Pieţei de Echilibrare.
(3) Părţile contractante vor respecta prevederile :

Avizelor de racordare şi Convenţiei de exploatare aferente locurilor de consum

Contractelor de transport şi distribuţie aferente locului de consum

Codului comercial al pieţei de energie electrică.
8.Tarife şi preţul energiei electrice. Modalităţi şi condiţii de plată
Art.10
(1) Consumatorul va plăti Furnizorului contravaloarea energiei electrice consumate la preţul şi
în condiţiile prevăzute în Anexa 3 pe baza unei facturi emisă de furnizor la teminarea unei
perioade de facturare (luna calendaristică).
(2) La sfărşitul fiecărei luni (perioadei de facturare) se face citirea grupurilor de măsurare/
contoare. Părţile admit citirea de la distanţă sau autocitirea efectuată de contor, respectiv de
consumator.
(3) În ultima zi lucrătoare a Lunii Contractuale, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice după
finalizarea acesteia, Furnizorul va emite către consumator o factură care va conţine energia
livrată în Luna Contractulă şi dacă este cazul şi energia reactivă consumată. Furnizorul are
obligaţia de a transmite consumatorului factura pe suport hârtie sau prin email. Furnizorul are
obligaţia de a transmite consumatorului prin email fisierul cu consumurle orare înregistrate
pentru fiecare Interval Bază de Decontare pentru toată perioada de facturare.
(4) Termenul de scadenţă al facturilor este __________ calendaristice de la data înregistrării
acesteia la beneficiar sau dacă această dată nu este o Zi Lucrătoare, în Ziua Lucrătoare imediat
anterioară.
(5) Pentru neachitarea facturilor emise de furnizor până la termenul scadent prevăzut la alin. (4),
după trecerea a 15 zile de graţie, beneficiarul va plăti penalităţi de întârziere egale cu 0,015 %
pentru fiecare zi de întârziere începând cu termenul scadent prevăzut la articolul 10 alin. (4) până
la data încasării sumelor în extrasul de cont bancar al Furnizorului. (exclusiv ziua încasării
sumelor). Pentru neplata penalităţilor de întârziere, furnizorul are aceleaşi drepturi ca in cazul
neonorarii obligaţiilor contractuale. În situaţia în care Consumatorul nu achită contravaloarea
facturilor după trecerea a _________ de zile conform termenului scadent prevazut la alin. (4), şi
a perioadei de graţie de 15 de zile conform alin. (5), părţile sunt de acord că Furnizorul poate să
dispună, cu un preaviz de 15 zile, operatorului de distribuţie, întreruperea energiei electrice prin
deconectarea consumatorului din punctele de racordare la instalaţiile operatorului de distribuţie,
cheltuielile pentru deconectare respectiv reconectare vor fi suportate de consumator.
(6) În situaţia în care o sumă facturată de către furnizor este contestată integral sau în parte de
către consumator, plata sumei necontestate se va efectua de către Consumator până în ziua limită
de plată prevazuta la Art. 10 alin. (4) Contestarea se va transmite în scris în termen de 10 zile de
la primirea facturii. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau de către
instanţa competentă ca fiind datorate de către Consumator, acesta va plăti penalităţi calculate
potrivit alin.(5).
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(7) Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în lei, prin transfer bancar în contul vânzătorului.
Se consideră drept dată de efectuare a plăţii, data la care suma plătită apare în extrasul de cont al
vânzătorului. Ordinea stingerii obligatiilor de plată se face în ordinea scadenţei facturilor emise.
(8) În cazul denunţării unilaterale sau a rezilierii contractului din iniţiativa consumatorului, în
ziua notificării se va emite o factura scadentă cu 30 de zile înainte de data solicitată pentru
schimbarea furnizorului, la care se adaugă 10 zile de gratie, ce va cuprinde:
o contravaloarea avansului pentru consumul prognozat conform Anexa 2, pentru
întreaga perioadă ramasă până la data propusă pentru reziliere.
o contravaloarea certificatelor verzi calculată în conformitate cu Legea 220/ 2008,
republicata (art. 4, alin.4), privind cota anuală obligatorie de certificate verzi valabile
la data notificării, pentru perioada rămasă de facturat.
(9) La încetarea contractului, în situaţia în care una din părţi are debite faţă de cealaltă,
regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către partea creditoare, în termen de 10 (zece)
zile lucrătoare de la încetarea contractului, şi plata acesteia de către partea debitoare în termen de
30 zile calendaristice de la emiterea facturii.
9.Obligaţiile furnizorului
Art.11
Furnizorul are urmatoarele obligaţii:
(1)
a) să deţină licenţă de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia
privind alimentarea consumatorilor;
b) să asigure consumatorului puterea şi energia electrică în termenii prezentului contract şi
în conformitate cu Standardul de performanţă;
c) să asigure continuitatea în alimentare în limitele nivelului de siguranţă, daca au fost
executate integral lucrarile prevazute în avizul de racordare;
d) să asigure în punctul de delimitare parametrii de calitate, respectiv frecvenţa şi
tensiunea la valorile nominale, cu abaterile prevazute de reglementarile în vigoare,
conform Standardului de performanţă;
e) să asigure pe cheltuiala proprie, monitorizarea continuă a parametrilor de calitate ai
energiei electrice furnizate, iar datele să fie puse gratis la dispoziţia consumatorului;
f) să verifice funcţionarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice, conform
reglementărilor legale în vigoare;
g) să reconsidere mărimile de reglaj ale protecţiilor din instalaţiile de distribuţie/ transport,
la cererea justificată a consumatorului;
h) să asigure efectuarea reviziilor şi reparaţiilor programate ale echipamentelor şi
instalatiilor de distributie/ transport;
i) să anunţe consumatorul, cu minimum 3 zile lucrătoare înainte, despre întreruperile
programate în furnizarea energiei electrice;
j) în cazul unor defecţiuni la instalaţia de utilizare a consumatorului, să ia măsuri, la
cererea acestuia, de întrerupere a furnizarii energiei electrice şi de separare vizibilă a
instalaţiei de utilizare a consumatorului de instalaţia de alimentare;
k) să citească la datele convenite contoarele de energie electrică, pentru stabilirea
cantitatilor facturate;
l) să nu deterioreze bunurile consumatorului şi să readucă părţile de construcţii legal
executate aparţinând consumatorului la starea lor funcţională, dacă au fost deteriorate
din vina sa, conform prevederilor legale privind respectarea calităţii în constructii;
m) să permita accesul delegatului consumatorului la grupurile de masurare/ contoare, atunci
când acestea sunt montate în instalaţia furnizorului;
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n) să factureze consumatorului energia electrică la tarifele ofertate şi negociate;
o) să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de consumator şi să
răspunda în termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia, conform
Standardului de performanta;
p) să acorde despăgubiri pentru daunele dovedite de consumator, provocate de întreruperi
în alimentare/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice distribuite, ale căror cauze
s-au identificat a fi din culpa distribuitorului, cu respectarea prevederilor Avizului
Tehnic de Racordare şi a prevederilor legale în vigoare;
q) să recalculeze, în baza datelor transmise de operatorul de distribuţie competent,
împreună cu consumatorul, consumul pentru o perioada anterioară, atunci când se
constată defectarea contorului pe baza metodologiei şi procedurilor emise de autoritatea
contractantă;
r) să furnizeze gratuit consumatorului informatii privind istoricul de consum şi eventualele
penalităţi plătite de acesta, conform Standardului de performanta;
s) să furnizeze gratuit consumatorului, ca anexă la fiecare factură lunară, informatii
privind istoricul de consum pentru fiecare Interval de Bază Decontare din perioada de
facturare;
t) să asigure consumatorului consultanţă gratuită privind managementul curbei de sarcina
în vederea creşterii eficienţei energetice;
u) să suporte orice alte cheltuieli legate de piaţa de echilibrare a energiei electrice, alte taxe
şi comisioane in afara celor stabilite şi acceptate de consumator necesare îndeplinirii
contractului subsecvent de furnizare.
(2) Instalaţiile electrice aparţinând părţilor se delimitează prin contractul de distribuţie si este in
sarcina furnizorului; Convenţia de exploatare, ca parte a contractului de distribuţie, este de
asemenea în sarcina Furnizorului; Furnizorul are obligaţia de a transmite consumatorului un
exemplar din contractul de distruibuţie şi un exmplar din Convenţia de exploatare.
10. Drepturile furnizorului
Art.12
Furnizorul are urmatoarele drepturi:
a) să factureze şi să încaseze la termenele stabilite contravaloarea cantităţilor de energie
electricî vândută şi să aplice penalitaţi consumatorului în situatia nerespectarii
termenelor limită de plată;
b) să recalculeze, în baza datelor transmise de operatorul de distribuţie competent,
împreună cu consumatorul, consumul pentru o perioadă anterioară, atunci când se
constată defectarea contorului, pe baza metodologiei şi procedurilor emise de autoritatea
competentă;
c) să aibă acces în incinta consumatorului, pentru verificarea instalaţiei de alimentare şi
utilizare a energiei electrice, a grupurilor de măsurare/ contoarelor şi a respectării
prevederilor contractuale; accesul se va efectua în prezenţa delegatului împuternicit al
consumatorului;
d) sa pretinda despăgubiri consumatorului pentru pagubele dovedite produse în instalatiile
de distribuţie ca urmare a funcţionării necorespunzatoare a echipamentelor sau
instalaţiilor consumatorului, ori a acţiunii personalului acestuia; despăgubirea datorată
de achizitor va fi la nivelul prejudiciului suferit de furnizor/distribuitor, dar nu mai mult
decât contravaloarea energiei electrice consumate de catre consumator în cursul unei
zile medii;
11. Obligaţiile consumatorului
Art.13
Consumatorul are urmatoarele obligaţii:
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a. să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor, eventualele corecţii sau
regularizări ale acestora urmând să fie efectuate la urmatoarea facturare;
b. să asigure prin soluţii proprii, tehnologice şi/sau energetice, evitarea unor efecte
deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică din SEN în cazul în care există
echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentarii cu energie electrică peste o
durată critică mai mică decât cea corespunzătoare nivelului de siguranţă înscris în
contract poate duce la incendii, accidente umane, explozii, deteriorări de utilaje etc.;
c. să ia măsurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a
instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al instalaţiilor
de protecţie şi automatizare, pentru asigurarea funcţionării în continuare a receptoarelor
importante în cazul funcţionarii automaticii din instalaţiile furnizorului sau ale
consumatorului, în scopul exploatării sigure şi economice a instalaţiilor electrice;
d. să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare în vederea eliminării efectelor
negative asupra calităţii energiei electrice;
e. să respecte dispoziţiile dispecerului energetic, conform reglementărilor în vigoare
privind schema de funcţionare a instalaţiilor consumatorului racordate la S.E.N.;
f. să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu furnizorul;
g. pentru situaţii excepţionale ale S.E.N. care necesită limitări să întocmească şi să pună la
dispoziţie furnizorului, la cererea acestuia, curbele de consum zilnice, pe perioada
solicitată;
h. să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza
întocmirii contractului;
i. în situaţia în care estimează diferenţe semnificative între cantitatea de energie electrică
previzionată pentru o lună de consum, aşa cum este menţionată în ANEXA 2, să
transmită furnizorului, până la data de 25 ale lunii, cantitatea de energie electrică
previzionată a se consuma pentru luna următoare.
j. să permită furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea planificată a alimentării cu
energie electrică pentru întreţinere, revizii şi reparaţii executate în instalatiile
furnizorului;
k. orice alte obligaţii ce îi incumba prin lege.
12. Drepturile consumatorului
Art.14
Consumatorul are urmatoarele drepturi:
a) să consume energie electrică din instalaţiile furnizorului, în conformitate cu prevederile
prezentului contract;
b) să solicite furnizorului modificarea şi completarea prezentului contract şi a anexelor la
acesta sau să iniţieze acte aditionale la contract, atunci când apar elemente noi sau când
consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale;
c) să beneficieze contra cost de serviciile furnizorului, în condiţiile negocierii unor
contracte pentru prestări de servicii energetice, conform prevederilor legale;
d) să verifice respectarea prevederilor prezentului contract, în prezenţa delegatului
împuternicit al furnizorului;
e) să aibă acces la grupurile de măsurare/contoare în vederea decontării, chiar dacă acestea
se află în incinta furnizorului;
f) să racordeze la instalaţii proprii cu avizul scris al furnizorului, în condiţii legale,
consumatori de energie electrică (subconsumatori). Cu excepţia retransmiterii energiei
electrice la joasă tensiune, consumatorul trebuie sa deţină licenţă de distribuţie în acest
scop;
g) să solicite furnizorului măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor
survenite la instalaţiile de distribuţie/transport.
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h) să solicite furnizorului plata daunelor provocate ca urmare a întreruperilor cauzate de
acesta;
i) să recalculeze, împreună cu furnizorul, consumul pentru o perioadă anterioară, atunci
când se constată defectarea contorului, pe baza metodologiei şi procedurilor emise de
Autoritatea competentă;
j) să solicite furnizorului reduceri tarifare pentru energia electrică furnizată la o tensiune
şi/sau frecvenţă în afara limitelor prevăzute în standardele specifice în vigoare;
k) să solicite operatorului de distribuţie, prin intermediul furnizorului, plata de despăgubiri
pentru daunele dovedite de achizitor, provocate de întreruperi în alimentare/calitatea
necorespunzatoare a energiei electrice distribuite, ale căror cauze s-au identificat a fi din
culpa Distribuitorului, cu respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare şi a
prevederilor legale în vigoare;
l) orice alte drepturi prevăzute de legislaţia specifică şi reglementările în vigoare.
13. Documentele contractului
Art 15
(1) Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini, incluzând clarificările făcute înainte de termenul limită pentru
depunerea ofertelor;
b) Oferta tehnică şi financiară;
c) Avizul Tehnic de Racordare;
d) Convenţia de exploatare;
e) Copia certificată ,,conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentatul legal
sau persoana împuternicită să semneze contractul, a licenţei de furnizare a energiei
electrice eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei;
f) dovada că furnizorul are contractată şi accesibilă, cantitatea estimată de energie;
g) Dovada că are relaţii contractuale cu Operatorul de transport şi de sistem, Operatorul de
distribuţie prin care se asigură fluxul de energie contractata la punctul de consum.
14. Răspunderea contractuală
Art.16
Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevazute în prezentul contract,
părţile se supun şi răspund conform prevederilor Codului civil şi ale actelor normative în
vigoare.
Art.17
(1) Pentru neachitarea facturii emise de furnizor, în termen de _____ zile calendaristice de la
înregistrarea acesteia la consumator, precum şi a facturii emise în baza art. 10 (4) se percepe o
penalizare pentru fiecare zi de intârziere, cu începere din prima zi după expirarea termenului de
plată şi până la achitarea ei. Valoarea procentuala a penalităţii este de 0,015 % pe zi
calendaristică de întârziere.
(2) Valoarea totală a penalizărilor nu poate depăşi valoarea facturii.
Art.18
(1) După trecerea a _____ zile calendaristice de la aplicarea penalizarilor, dacă factura nu a fost
achitată de consumator, furnizorul poate proceda la întreruperea furnizării energiei electrice, cu
un preaviz de 15 zile lucrătoare, iar eventualele consecinţe ce rezultă din aceasta întrerupere îl
privesc în exclusivitate pe consumator.
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(2) După efectuarea plăţii integrale a facturilor şi a penalizărilor respective, inclusiv a taxelor de
deconectare-reconectare, furnizorul va realimenta consumatorul, în conformitate cu prevederile
Standardului de performanţă.
(3) În cazul în care consumatorul nu efectuează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data
întreruperii furnizarii energiei electrice plata integrală a consumului şi a penalităţilor aplicate,
furnizorul are dreptul să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice.
Art.19
(1) Refuzul total sau parţial al consumatorului de a plăti o factură emisă de furnizor se va aduce
la cunostinţa acestuia în termen de 10 zile lucratoare de la data primirii ei.
(2) Reclamaţiile ulterioare efectuării plăţii facturilor se conciliază între părţi în termen de 10 zile
lucrătoare de la data formulării pretenţiilor de către consumator.
(3) În cazul în care, ca urmare a unor recalculări conciliate între parti, nivelul consumului
facturat se reduce, nu se vor încasa penalităţi pentru diferenţa respectivă.
Art.20
(1) Furnizorul nu răspunde faţă de consumator pentru întreruperea furnizarii energiei electrice
sau pentru calitatea energiei electrice furnizate, în cazul unor calamităţi sau al unor fenomene ale
naturii care au avut o intensitate mai mare decât cele prevăzute în prescripţiile de proiectare.
(2) De asemenea, furnizorul nu răspunde pentru întreruperile cauzate de consumator.
Art.21
Părţile nu vor transmite informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul prezentului contract
unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii. Fac excepţie urmatoarele
situatii:
a) se dispune de consimţământul scris al părţii ale cărei interese pot fi afectate de
diseminarea informaţiei;
b) informaţia este deja publică;
c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării
unui ordin sau a unei decizii a Autorităţii competente ori a unei legi în vigoare;
d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care
constituie obiectul contractului.
Art.22
(1) Furnizorul nu va putea cesiona unui tert (ex.reprezentant Bancă Comercială sau instituţie
financiar bancară), drepturile de creanţă ale sale rezultate din sau în legatură cu Contractul.
(2) Furnizorul nu poate transmite, total sau parţial, obligaţiile ce îi revin în temeiul prezentului
contract sau contractul.
15. Litigii
Art.23
(1) Furnizorul şi consumatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neîntelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu
îndeplinirea contractului.
(2) Dacă, dupa 15 zile de la începerea acestor tratative, consumatorul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, partile pot solicita ca disputa să se soluţioneze
de către instanţele judecatoreşti din România.
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16. Comunicari
Art.24
(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 si în momentul
primirii.
Art.25
Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicarii.
17. Legea aplicabilă contractului.
Art.26
Contractul va fi interpretat conform legislatiei din România.
18. Forţa majoră
Art.27
(1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a
obligaţiilor ce decurg din acest contract, dacă aceasta este rezultatul actiunii forţei majore.
Circumstanţele de forţă majoră sunt acelea care pot apărea în cursul executarii prezentului
contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în
considerare de părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi
controlului părţilor.
(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în termen
de 48 de ore de la apariţia acesteia, cu confirmarea organului competent de la locul producerii
evenimentului ce constituie forţa majoră.
(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de
răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate
părţii contractante prin faptul necomunicarii.
(4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia forţei majore.
(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
11.Alte clauze
Art.28
În situaţia în care furnizorul nu îsi execută, execută cu întârziere sau execută defectuos orice
obligaţie contractuală, consumatorul poate rezilia contractul, fără punere în întârziere şi fără a
apela la instanţele de judecată (pact comisoriu de gradul IV) .
12.Dispozitii finale
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Art.29
(1) Orice schimbare intervenită în datele de identificare ale unei părţi contractante, inclusiv a
numărului de cont bancar, va fi adusă la cunostinţa celeilalte părţi în termen de maxim 48 de ore.
(2) Contractul de furnizare a energiei electrice intră în vigoare numai după semnarea de către
părţile contractante, respectiv în cazul unor divergenţe, după soluţionarea definitivă a acestora la
data de 1 marie 2017.
(3) Prezentul contractul s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte semnatară, în data de ................................. şi intră în vigoare la data
de__________________________
Furnizor,

Consumator,

............ .........

CUPRU MIN S.A. Abrud
DIRECTOR GENERAL
Nicolae Turdean
DIRECTOR ECONOMIC
Eugen Colda
DIRECTOR COMERCIAL
Stefan David
OFICIUL JURIDIC
Bunea-Domșa Alexandru
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MODEL
ANEXA 1
la contractul de furnizare a energiei electrice
nr. ______________ din anul _____, luna _____, ziua ___.

DEFINIŢII
1. A furniza energie electrica: a alimenta cu energie electrică, în baza unei înţelegeri
contractuale, prealabile;
2. ANRE: Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei;
3. Aviz de racordare: aviz scris care se emite de către furnizor, asupra posibilităţilor şi
condiţiilor de alimentare cu energie electrică oferite de furnizor pentru satisfacerea cerinţelor
consumatorului precizate la solicitarea avizului;
4. Consumator final: persoană fizică sau juridică, care consumă energie electrică pe
bază de contract şi ale cărei instalaţii electrice de utilizare sunt conectate la instalaţia de
alimentare a furnizorului prin unul sau mai multe puncte de delimitare prin care primeşte şi, în
condiţii determinate, revinde energie electrică unor subconsumatori. Consumatorii pot avea unul
sau mai multe locuri de consum. Sunt definiţi ca mici consumatori, cei cu puteri contractate de
100 kW sau mai mici, pe loc de consum;
5. Consumator industrial şi similar: consumatorul care foloseşte energia electrică, în
principal, în domeniul extragerii de materii prime, fabricării unor materiale sau prelucrării
materiilor prime, a materialelor sau a unor produse agricole în mijloace de producţie sau bunuri
de consum. Prin asimilare, şantierele de construcţii, staţiile de pompare, inclusiv cele pentru
irigaţii, unităţile de transporturi feroviare, rutiere, navale şi aeriene şi altele asemenea se
consideră consumatori industriali. Sunt definiţi ca mari consumatori industriali, cei cu puteri
contractate de peste 100 kW, pe loc de consum;
6. DASF: Normativ de descărcare automată a sarcinii de scădere a frecvenţei;
7. DASU: Normativ de descărcare automată a sarcinii de scadere a tensiunii;
8. DM : Normativ de deconectare manuală, cuprinde consumatorii principali pe tranşe de
deconectare şi puteri deconectate, aplicat în cazul penuriei de combustibil sau în situaţii
excepţionale;
9. Grup de măsurare: aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea
puterii şi energiei electrice furnizate unui consumator sau livrate de către acesta în sistemul
electroenergetic, în vederea facturării. În categoria grupurilor de măsurare sunt cuprinse
următoarele echipamente: contoarele de energie electrică activă şi reactivă, ceasurile de
comutare, sumatorul de putere, transformatoarele de măsura pentru intensitate şi tensiune,
şirurile de cleme, siguranţele fuzibile aferente circuitelor de tensiune şi altele asemenea;
10. Furnizor: agent economic care asigură furnizarea energiei electrice către
consumatori şi calitate de parte contractantă a contractului de furnizare;
11. Instalaţie de alimentare (branşament - la joasă tensiune - şi racord la medie şi înaltă
tensiune): instalaţia electrică prin care se face legatura dintre reţeaua furnizorului, şi punctul de
racordare şi instalaţia consumatorului şi punctul de delimitare;
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12. Instalaţie de utilizare: ansamblul instalaţiilor electrice aparţinând consumatorului,
situat în aval de punctul de delimitare;
13. Loc de consum: amplasamentul instalaţiilor de utilizare ale unui consumator,
inclusiv ale subconsumatorilor săi, prin care se consumă energie electrică furnizată prin una sau
mai multe instalaţii de alimentare. Consumatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum;
14. NL : Normativ de limitare, care cuprinde consumatorii principali pe tranşe de limitare
şi puteri reduse, aplicat în cazul penuriei de combustibil sau situatii exceptionale;
15. Orele de vârf de sarcină ale SEN: acele ore de dimineaţă şi de seară aprobate, care
reprezintă vârfuri de consum în SEN;
16. Punct de delimitare: locul în care instalaţiile consumatorului se racordează la
instalaţiile furnizorului şi în care acestea se delimitează ca proprietate;
17. Putere contractată: cea mai mare putere medie cu înregistrare orară sau pe 15
minute consecutiv, convenită prin contract, pe care consumatorul are dreptul să o absoarbă în
perioada de consum, pentru fiecare loc de consum;
18. Putere la orele de varf ale SEN: cea mai mare putere medie cu durata de înregistrare
orară sau pe 15 minute consecutiv, convenită prin contract, pentru a fi absorbită de consumator la
orele de vârf ale SEN;
19. Putere medie: rezultă din energia contractată într-un anumit interval de timp şi
numarul orelor de functionare;
20. Putere minimă de avarie: puterea strict necesară consumatorului pentru menţinerea
în funcţiune a agregatelor care condiţioneaza securitatea instalaţiilor şi a personalului;
21. Puterea minimă tehnologică: cea mai mică putere - în regim de limitări - necesară
unui consumator pentru menţinerea în funcţiune, în condiţii de siguranţă, numai a acelor
echipamente şi instalaţii impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producţie prin
deteriorare;
22. Rest ore ale SEN : orele situate în afara orelor de vârf de sarcină ale SEN;
23. Regim de limitare sau restricţie: situaţie în care este necesară reducerea la anumite
limite a puterii electrice absorbite de consumatori, cu asigurarea puterii minime tehnologice de
către furnizor, pentru mentinerea în limite normale a parametrilor de functionare a sistemului
energetic;
24. Sistem Electroenergetic National - SEN: Ansamblul instalaţiilor electroenergetice
interconectate, situate pe teritoriul ţării, prin care se realizează producerea, transportul, distribuţia
şi utilizarea energiei electrice;
25. Sistem pauşal: modul de stabilire a consumului de energie electrică, în funcţie de
puterea instalată şi de numărul orelor de utilizare, pe tipuri de receptoare electrice;
26. Situaţie de avarie în SEN: situaţie în care, datorită avarierii unor instalaţii şi
agregate energetice sau întreruperii intempestive a importului de energie electrică, nu se mai pot
menţine parametrii principali şi limitele normale de funcţionare a SEN;
27. Staţie de primire: prima staţie situată pe amplasamentul sau în vecinătatea
amplasamentului unui consumator, care poate fi staţie electrică de transformare sau de
conexiuni, post de transformare sau tablou de distribuţie şi care îndeplineşte simultan
următoarele condiţii:
a) se află pe traseul reţelelor electrice de legătură dintre furnizor şi consumator;
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b) prin intermediul acesteia se realizează nemijlocit alimentarea cu energie electrică a
consumatorului;
c) tensiunea primară sau tensiunea secundară a staţiei este egală cu cea mai mare tensiune
din instalaţia de utilizare a consumatorului;
28. Subconsumator: persoană fizică sau juridică, ale carei instalaţii electrice sunt
racordate la instalaţiile electrice ale unui consumator. Se consideră subconsumator de energie
electrică şi cei care apar prin divizarea unui consumator iniţial, în mai mulţi agenti economici,
sau persoane fizice. în acest caz, devine consumator acela care deţine instalaţia electrică de
alimentare, ceilalţi fiind socotiţi subconsumatori;
29. Taxa de putere: sumă fixă, stabilită prin tarif, pe unitatea de putere contractată sau
absorbită, pentru o anumită perioada de timp (luna sau an);
30. Taxa de racordare: suma pe care o plăteşte anticipat un consumator pentru
executarea instalaţiei de alimentare şi racordarea la reţeaua furnizorului.
Furnizor,

Consumator,

............ .........

CUPRU MIN S.A. Abrud
DIRECTOR GENERAL
Nicolae Turdean
DIRECTOR ECONOMIC
Eugen Colda
DIRECTOR COMERCIAL
Stefan David
OFICIUL JURIDIC
Bunea-Domșa Alexandru
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MODEL
ANEXA 2
la contractul de furnizare a energiei electrice
nr. ______________ din anul _____, luna _____, ziua ___.
CANTITĂŢI DE ENERGIE ELECTRICĂ CONTRACTATE
Art. 1. Cantităţi lunare de energie electrică contractate pe perioada de desfăşurare ontractului:
LUNA
IANUARIE
FEBRUARIE
MARTIE
APRILIE
MAI
IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE
DECMBRIE
TOTAL AN
TOTAL

CANTITATEA (MWh)
ANUL 2017
ANUL 2018
9.500
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
91.500
110.000
220.000 (MWh)

ANUL 2019
9.500
9.000

18.500

Art.2. (1) Furnizorul va furniza toată cantitatea de energie electrică consumată efectiv de către
consumator, indiferent de prognozele medii orare si de cantitatea contractată (estimată).
(2) Pe toată perioada de derulare a contractului, furnizorul va suporta integral costurile
dezechilibrelor.
Furnizor,

Consumator,

............ .........

CUPRU MIN S.A. Abrud
DIRECTOR GENERAL
Nicolae Turdean
DIRECTOR ECONOMIC
Eugen Colda
DIRECTOR COMERCIAL
Stefan David
OFICIUL JURIDIC
Bunea-Domșa Alexandru
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MODEL
ANEXA 3
la contractul de furnizare a energiei electrice
nr. ______________ din anul _____, luna _____, ziua ___.
PREŢURI DE CONTRACT
Art.1
În fiecare Interval Bază de Decontare Preţul de Bază al energiei electrice este:
-

_________ Lei/MWh

Preţul de bază al energiei electrice active este fix şi invariabil pe fiecare IBD,
neschimbat pe toată durata contractului şi indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv
consumată, garantat, ferm şi nemodificabil pentru perioada de valabilitate a contractului.
Art.2
La Preţul de bază se adaugă tarifele în vigoare, pentru zona operatorului de distribuţie SFEE
ELECTRICA TRANSILVANIA SUD prin AFEE Alba, după cum urmează:


Tarif reglementat de introduce a energiei din reţea – „TG”: ______ Lei /MWh



Tarif reglementat de extracţie a energiei din reţea – „TL”: ______ Lei /MWh



Tarif reglementat pentru servicii de sistem:



Tarif reglementat pentru distribuţia energiei electrice:

______ Lei /MWh

- aplicabil la înaltă tensiune: ______ Lei /MWh;
- aplicabil la medie tensiune: ______ Lei /MWh.
Tarifele pentru serviciile de transport, de sistem, tarifele de distributie a energiei electrice,
precum si alte tarife ce pot fi introduse de autoritatea competentă – Autoritatea Naţională de
Reglementare în domeniul Energiei, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea
certificatelor verzi (calcul valoare/ mod de facturare), sunt reglementate prin legislaţia în vigoare
aplicabilă la momentul facturării, ele putând fi modificate şi completate ca urmare a
modificărilor legislative incidente.
Orice modificare a acestora, prin modificarea legislaţiei aplicabile (eliminare, completare,
modificare valoare etc.), se va aduce la cunoştinţă consumatorului de către furnizor, prin
amendarea prezentului contract prin acte adiţionale; furnizorul notificând achizitorului
modificarile intervenite, cu precizarea temeiului legal al acestora.
Astfel, Preţul de contract este:

- la medie tensiune . . . . . . lei /MWh;
- la înaltă tensiune . . . . . . . . lei/MWh.

Observaţie:
(1) Preţul contractului nu include certificatele verzi, contribuţia cogenerare înaltă eficienţă,
TVA şi accize.
În conformitate cu normele legislative existente (Ordin ANRE nr. 8/2014, art. 25), valoarea
contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, acciza şi certificatele verzi se evidenţiaza în
mod separat pentru factură în modul urmator:
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- valoare acciza:

– ............ lei/MWh

- contributia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă: – ........... lei/MWh
- valoarea certificatelor verzi:

– ............ lei/MWh

(2) Contravaloarea certificatelor verzi se va factura lunar conform conform Legii nr. 23/2014
pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi
completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile de energie.
(3) Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă a fost aprobată prin Ordinul ANRE nr.
12/2011.
Art.3
(1) Valoarea anuală a contractului estimată la data semnarii, este de: . . . . . . . . . . . . . Lei,
inclusiv TVA (cota TVA = 19 %).
(2) Valoarea contractului a fost obţinută astfel:( . . . . . . MWh MT x . . . . . . Lei /MWh) x 1,19
( . . . . . . MWh ÎT x . . . . . . . Lei /MWh) x 1,19
Art.4
Se va factura întreaga cantitate de energie electrică activă consumată în fiecare lună contractuală
la preţul de contract.
Art.5
Banda de abatere este nelimitată pe fiecare IBD faţă de valoarea contractată.
Furnizor,

Consumator,

............ .........

CUPRU MIN S.A. Abrud
DIRECTOR GENERAL
Nicolae Turdean
DIRECTOR ECONOMIC
Eugen Colda
DIRECTOR COMERCIAL
Stefan David
OFICIUL JURIDIC
Bunea-Domșa Alexandru
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