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Anexa nr.1  

 

PRESTATOR,                  BENEFICIAR, 

Nr. înregistrare                   Nr. înregistrare 

 

 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE MANAGEMENT ENERGETIC 

nr. .... 
 

 

 

1. Încheiat între: 

 

...................................................................., numit în cele ce urmează PRESTATOR, având 

sediul social în ..........................,str. ............................., nr. ..., judeţul 

...........,telefon……………fax………….e-mail…………………CUI………………………… , 

J……………..cont bancar……………………………deschis la………………………, prin 

reprezentantul legal ........................ – Director general  si ................................ – Director 

economic 

 

şi  

...................................................................., numit în cele ce urmează BENEFICIAR, având 

sediul social în ..........................,str. ............................., nr. ..., judeţul 

...........,telefon……………fax………….e-mail…………………CUI………………………… , 

J……………..cont bancar……………………………deschis la………………………, prin 

reprezentantul legal ........................ – Director general  si ................................ – Director 

economic 

 

2. Obiectul contractului 

 

Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii de management energetic de către Prestator 

pentru Beneficiar, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetică. 

Prestatorul desfăşoară următoarele activităţi: 

A. Pachet minimal de servicii*: 

a) Prelucrează datele din  sistemul de  evidenţă şi monitorizare a consumurilor energetice; 

b) Instruieşte personalul de exploatare referitor la culegerea  datelor de importanţă deosebită; 

c) Colaborează cu structura responsabilă de aparatele de măsură şi control din  cadrul 

Beneficiarului pentru stabilirea unui set minimal de date de importanţă deosebită a căror 

corectitudine de măsurare se verifică permanent; 

d) Întocmeşte  şi transmite la ANRE până la data de 30 aprilie a  fiecărui an, pentru 

consumurile înregistrate în anul anterior raportării,  Declaraţia de consum total anual de 

energie şi  Chestionarul de analiză energetică conform modelului prevăzut în Decizia 

ANRE nr.1765/2013 privind aprobarea machetelor pentru Declaraţia de consum total anual 

de energie şi pentru Chestionarul de analiză energetică ; 

e) Participă la întocmirea caietului de sarcini pentru realizarea auditului energetic; 

f) Participă la recepţia lucrării de audit energetic; 

g) Coordonează elaborarea programului  de îmbunătăţire a  eficienţei energetice conform 

modelului aprobat prin decizie a ANRE. Propune măsuri fără cost, cu cost redus sau 

măsuri ce presupun investiţii; 

h) Analizează stadiul de realizare al programului de măsuri de eficienţă energetică şi 

monitorizează implementarea măsurilor de eficienţă energetică incluse în acesta; 
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i) Transmite la ANRE până la  data de 30 septembrie a anului în care a fost elaborat 

Programul  de măsuri de eficienţă energetică şi ulterior realizează actualizarea anuală a 

acestuia; 

j) Calculează şi analizează indicatori specifici de eficienţă energetică ai Beneficiarului; 

propune măsuri pentru îmbunătăţirea acestor indicatori; 

k) Asistă conducerea executivă a Beneficiarului în analizele energetice organizate cu 

departamentele de producţie pentru problemele energetice; 

l) Participă la  procesele de achiziţie a echipamentelor eficiente energetic şi verifică 

încadrarea acestora în cerinţele stabilite de regulamentele europene de ecoproiectare; 

m) Întocmeşte rapoarte privind eficienţa energetică solicitate de Beneficiar. Aceste rapoarte 

pot să includă: analiza evoluţiei consumurilor de energie, evoluţia consumurilor specifice, 

oportunitatea implementării unor măsuri/proiecte de eficienţă energetică, achiziţia unor 

echipamente eficiente energetic etc. ); 

n) Acordă consultanţă privind modul de aplicare a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare 

privind eficienţa energetică; 

o) Reprezintă persoana de contact a Beneficiarului  în relaţia cu ANRE pe probleme de 

eficienţă energetică; 

p) Participă la instruirile organizate de ANRE şi informează în scris conducerea 

Beneficiarului despre problemele discutate în cadrul acestora. 

 
* Se pot introduce şi alte  tipuri de activităţi în funcţie de cerinţele operatorului economic 

şi/sau oferta societăţii prestatoare de servicii energetice ori persoană fizică autorizată 

(PFA). 

 

 

B. Pachet opţional: 

a) Negocieri cu furnizorii de energie privind: modificarea tarifelor, schimbarea furnizorului 

de energie, achiziții combinate de energie și alte utilități, etc.  

b) Analiza curbei de sarcină şi  a  factorului de putere; 

c) Respectarea clauzelor de către furnizori ( întreruperi, presiune gaze, etc.) 

d) Alte aspecte cu efect asupra creșterii consumului de energie sau valorii facturii de 

energie:…………………………………………………………………………………. 

 

 

3. Durata contractului 

 

Durata contractului este de …..luni/ani de la data semnării. În cazul în care niciuna dintre părţi nu 

notifică în scris celeilalte părţi faptul că nu doreşte prelungirea automată a prezentului Contract cu 

minim 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data expirării duratei sale de valabilitate, 

prezentul Contract se prelungeşte de drept, pentru perioade succesive, fiecare egală cu cea 

convenită iniţial.  

 

 

 

4. Preţul contractului 
 

4.1. Valoarea totală a contractului este de …… lei. Beneficiarul se obligă să plătească 

prestatorului contravaloarea serviciilor de management energetic suma de ................lei/lună. 

Pretul conţine/nu conţine TVA.  
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4.2. Beneficiarul se obligă să plătească lunar contravaloarea serviciilor pentru luna în curs în suma 

prevazută la punctul 4.1 în termen de …..zile calendaristice   de la data emiterii facturii de către 

Prestator. 

 

 

5. Aplicabilitate 

 

Prezentul Contract produce efecte de la data semnării acestuia de ambele părţi şi transmiterea de 

către Beneficiar a datelor solicitate de Prestator sau de la o dată ulterioară stabilită de părţi 

prevăzută expres în Contract.  

 

 

6. Caracterul confidenţial al contractului 

 

6.1.  O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 

persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

6.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va 

face numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 

6.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 

referitoare la contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă; sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 

pentru asemenea dezvăluire; sau  

c) informaţia a fost divulgată către o autoritate publică competentă să obţină astfel de informaţii 

sau către instanţele judecătoreşti, ca urmare a aplicării prevederilor legale. 

 

 

 

7. Obligaţiile Prestatorului 

 

7.1. Să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite 

angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

7.2. La cererea scrisă a Beneficiarului, să-l informeze asupra mersului lucrărilor şi să-i furnizeze 

datele pe care acesta le solicită pe parcursul desfăşurării lucrărilor/fazelor. 

7.3. Să păstreze secretul asupra datelor furnizate de Beneficiar şi a rezultatelor obţinute, faţă de 

terţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului. 

7.4. Prestatorul va elabora documentaţiile cu respectarea normelor şi normativelor în vigoare 

privind calitatea, condiţiile tehnice, consumurile de materiale, precum şi protecţiei muncii şi 

protecţiei mediului înconjurător, conform Hotărârii Guvernului nr. 1022/2002. 

7.5. Să certifice calitatea şi, după caz, performanţele lucrărilor/fazelor prin proces verbal de 

avizare internă/certificat de calitate, după caz. 

7.6. Remedierile/completările apărute din vina Prestatorului, se rezolvă de către acesta pe 

cheltuială proprie, în cel mult 10 (zece) zile de la primirea înştiinţării scrise de la Beneficiar. 

Solicitările de completare/modificare care au rezultat ca necesare pe parcursul elaborării lucrării 

sau cu ocazia avizării/recepţiei la Beneficiar, dar care nu au făcut obiectul temei, se vor executa cu 

fonduri suplimentare de la Beneficiar şi la termene convenite de ambele părţi, prin acte adiţionale. 
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8. Obligaţiile Beneficiarului 

 

8.1. Să furnizeze Prestatorului, la termen şi în timp util, datele exacte şi complete solicitate de 

acesta pentru întocmirea lucrărilor sau să asigure accesul la sistemul de evidenţă şi monitorizare a 

consumurilor energetice. În caz contrar Prestatorul nu răspunde pentru demersurile neefectuate sau 

efectuate cu întârziere în vederea realizării obiectului prezentului contract. Nerespectarea 

termenelor limită şi/sau furnizarea de date incomplete conduce la decalarea corespunzătoare a 

termenelor de predare a lucrărilor. 

8.2. Să sprijine pe Prestator în colectarea de date de la alte societăţi/organizaţii la care se referă 

lucrarea, în măsura în care aceasta va fi necesar. 

8.3. Să asigure colaborarea personalului său şi/sau al utilizatorilor cu personalul Prestatorului pe 

parcursul realizării lucrării. 

8.4. Să efectueze plata serviciilor de management energetic numerar/prin ordin de plata in contul 

Prestatorului, la termenele stabilite prin contract. 

 

 

9. Penalităţi, daune-interese 

 

9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă Prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, Beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, penalităţi în 

valoare/procent  de ………..calculate astfel:……………………….…………………………….. 

9.2. În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile, Prestatorul  poate refuza predarea 

lucrărilor până la data îndeplinirii de către Beneficiar a tuturor obligaţiilor de plată rezultate din 

contract. Orice intarzierere în plata facturii aduce obligatia Beneficiarului de a plăti penalităţi în 

valoare/procent  de…..calculate astfel:…………………………………………................................ 

 

 

10. Rezilierea contractului 

 

10.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul 

părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese. 

Rezilierea operează de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părţi, fără necesitatea 

unei alte  formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată. 

10.2. Părţile îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 

(treizeci) de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea 

contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 

10.3. În cazul prevăzut la pct. 10.2. Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract până la data denunţării unilaterale a contractului. 

10.4. În cazul denunţării contractului de către Beneficiar sau rezilierii contractului din culpa 

acestuia anterior perioadei de contractare prevăzută la art.3, Beneficiarul are obligaţia achitării 

tuturor ratelor restante până la concurenţa valorii totale a contractului prevăzute la art.4.1. 

 

 

 

11. Cesiunea 

 

11.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 

contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al Beneficiarului. 

11.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin contract. 
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12. Forţa majoră 

 

12.1. Forţa majoră înlătură răspunderea părţilor, în condiţiile art. 1351 din Codul Civil. 

 

13. Soluţionarea litigiilor 

 

13.1. Beneficiarul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegeri sau dispute care se pot ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

13.2. Dacă după 15 (cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative Beneficiarul şi Prestatorul 

nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca litigiul să 

se soluţioneze  de alte organisme competente, în condiţiile legii. 

 

14. Comunicări 

 

14.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

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

primirii. 

14.3. Comunicările între părţi se pot face prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail la numerele 

şi adresele menţionate la art.1 din prezentul Contract, cu condiţia confirmării în scris a primirii 

comunicării. 

 

15. Alte clauze 

 

Prezentul contract poate fi modificat prin acte adiţionale, semnate de ambele părţi. 

Clauzele cuprinse în prezentul Contract se pot modifica şi completa ca efect al modificărilor de 

natură imperativă a cadrului legislativ, situaţie în care prezentul Contract se consideră modificat 

de drept, fără a fi necesară vreo notificare din partea vreuneia dintre Părţi. 

 

 

 

 

 

 

Prezentul contract s-a încheiat în două (2) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

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

                             (Beneficiar) 

 

      Director 

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

 

Director Economic 

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

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

               (Prestator) 

 

       Director 

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

 

Director Economic 

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

 

 

 

Notă : Se pot adăuga şi alte clauze contractuale permise de lege.  


