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Eveniment important de raportat  
 
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează publicul investitor 
interesat asupra contractelor și actelor adiționale cu afiliații la nivel de Executiv, în cursul anului 2011, care au o 
valoare mai mare de 50.000 de euro. 
 

Denumire contract C 691/23.11.2011 

Părțile care au 
încheiat actul juridic 

CNTEE Transelectrica SA – SC SMART SA 
 

Data încheierii și 
natura actului  

23.11.2011 
 

Descrierea obiectului 
contractului 

Executantul se obligă să execute și să finalizeze: Lucrari de C+M aferente proiectului 
„Montare trafo 1 – 250MVA, 400/100kV în stația 400/100kV Oradea Sud”. 

Valoarea totală a 
actului juridic 

Preţul convenit pentru îndeplinirea Contractului, plătibil Executantului de către Achizitor 
conform Anexei VII la Contract, este de 1.345.000 Lei la care se adaugă TVA. 

Garanțiile constituite Cuantumul garanţiei de bună execuţie a Contractului reprezintă 5% din preţul fără TVA 
al Contractului, respectiv 67.250,00 Lei. 
Garanţia de bună execuţie a Contractului de lucrări se constituie sub formă de 
scrisoare de garanţie irevocabilă eliberată de o bancă/societate de asigurări, conform 
ANEXA XII. Scrisoarea de garanţie trebuie să fie valabilă 25 de luni de la data emiterii 
Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
Executantul garantează pentru produsele, serviciile prestate și lucrările executate 
pentru o perioadă începând cu data emiterii Procesului verbal de Recepție a punerii în 
Funcțiune pe AMPLASAMENT și se termină la 24 de luni de la data emiterii Procesului 
verbal de Recepție a punerii în Funcțiune sau de la data Recepției punerii în Funcțiune 
implicite. 

Penalitățile stipulate În cazul în care, Executantul nu îşi îndeplinește obligaţiile asumate prin Contract 
conform clauzei 3.1, Achizitorul va calcula iar Executantul va plăti penalități în sumă 
echivalentă cu o cotă de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din preţul Contractului 
aferent lucrărilor rămase de executat. Valoarea maximă a acestor penalități nu va 
depăși 15% din prețul Contractului. 
În plus față de cele menționate în clauza 43.1.(1) de mai sus, în cazul în care 
Executantul nu își îndeplinește obligațiile menționate în clauzele 38.2 (2) Achizitorul va 
calcula iar Executantul va plăti penalități în sumă echivalentă cu o cotă de 0,1% pentru 
fiecare zi de întârziere din preţul Contractului aferent deficiențelor rămase de remediat. 
Valoarea maximă a acestor penalități nu va depăși 15% din prețul Contractului. 

Termene și modalități 
de plată 

Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Executant în Condițiile și termenele 
convenite în Anexa VII – Termene și proceduri de plată.   

 



 

                                                                                                                                                                                                                      

Denumire act Act aditional nr.7  la C 52/26.03.2008 

Părțile care au 
încheiat actul juridic 

CNTEE Transelectrica SA – SMART 

Data încheierii și 
natura actului 

25.03.2011  

Descrierea obiectului 
contractului 

Prelungirea contractului până la 31.12.2011, stabilirea prețului contractului pentru 
2011, modificarea garanției de bună execuție.  

Valoarea totală a 
actului juridic 

Pentru anul 2011 se suplimentează valoarea contractului cu suma de 31.721.460,28 
lei fără TVA 

Garanțiile constituite 
 

Prestatorul are obligația de a depune 0,5% din valoarea suplimentară prevăzută a se 
presta în 2011, respectiv 158.607,30 lei. 

 

Denumire act Act aditional nr.9  la C 52/26.03.2008 

Părțile care au 
încheiat actul juridic 

CNTEE Transelectrica SA – SMART 

Data încheierii și 
natura actului 

01.07.2011 

Descrierea obiectului 
contractului 

Suplimentarea valorii contractului pentru anul 2011, modificarea garanției de bună 
execuție/ 

Valoarea totală a 
actului juridic 

Pentru anul 2011 se suplimentează valoarea contractului cu suma de 14.590.042 lei 
fără TVA 

Garanțiile constituite Prestatorul are obligația de a depune 0,5% din valoarea suplimentară prevăzută a se 
presta în 2011, respectiv 72.950,21 lei. 

 

Denumire act Act aditional nr.10  la C 52/26.03.2008 

Părțile care au 
încheiat actul juridic 

CNTEE Transelectrica SA – SMART 

Data încheierii și 
natura actului 

31.10.2011 

Descrierea obiectului 
contractului 

Suplimentarea valorii contractului pentru anul 2011, modificarea garanției de bună 
execuție. 

Valoarea totală a 
actului juridic 

Pentru anul 2011 se suplimentează valoarea contractului cu suma de 22.989.646 lei 
fără TVA. 

Garanțiile constituite Prestatorul are obligația de a depune 0,5% din valoarea suplimentară prevăzută a se 
presta în 2011, respectiv 114.948,20 lei. 

 
 

Denumire contract C 310/27.04.2011 

Părțile care au 
încheiat actul juridic 

CNTEE Transelectrica SA – Asociere Romelectro – SMART 

Data încheierii și 
natura actului  

27.04.2011 

Descrierea obiectului 
contractului 

Executantul execută, finalizează și întreține lucrarea “Reparație capitală LEA 400 kV 
Mintia – Sibiu Sud. 

Valoarea totală a 
actului juridic 

Prețul convenit este de 17.785.123 lei.  

Garanțiile constituite Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 10% din prețul fără TVA al 
contractului; aceasta este valabilă 25 de luni de la data emiterii Procesului verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor.  



 

                                                                                                                                                                                                                      

Penalitățile stipulate Achizitorul va aplica executantului penalități de 0,15% pe zi din prețul lucrărilor 
întârziate, fără TVA, începând cu prima zi de întârziere în îndeplinirea obligațiilor 
contractuale până la data îndeplinirii acestora. În cazul neîndeplinirii obligațiilor de 
plată, achizitorul va suporta penalități de 0,15% pe zi din plata neefectuată până la 
îndeplinirea obligației de plată. 

Termene și modalități 
de plată 

Achizitorul va efectua toate plățile către executant în lei, prin transfer bancar, în baza 
facturii fiscale primite de la executant, în termen de 30 zile de la înregistrarea ei. 

 

Denumire act  Act aditional nr.3  la C 237/28.07.2010 

Părțile care au 
încheiat actul juridic 

CNTEE Transelectrica SA – SMART 

Data încheierii și 
natura actului 

29.04.2011  

Descrierea obiectului 
contractului 

Prelungirea contractului până la 30.09.2011, stabilirea prețului contractului pentru 
2011, modificarea garanției de bună execuție.  

Valoarea totală a 
actului juridic 

Pentru anul 2011 se suplimentează valoarea contractului cu suma de 30.520.000 lei 
fără TVA. 

Garanțiile constituite Prestatorul are obligația de a depune 0,5% din valoarea suplimentară prevăzută a se 
presta în 2011, respectiv 152.600 lei. 

 

Denumire act Act aditional nr.4  la C 237/28.07.2010 

Părțile care au 
încheiat actul juridic 

CNTEE Transelectrica SA – SMART 

Data încheierii și 
natura actului 

30.09.2011  

Descrierea obiectului 
contractului 

Prelungirea contractului până la 31.12.2011, stabilirea prețului contractului pentru 
2011, modificarea garanției de bună execuție.  

Valoarea totală a 
actului juridic 

Pentru anul 2011 se suplimentează valoarea contractului cu suma de 11.305.103 lei 
fără TVA. 

Garanțiile constituite Prestatorul are obligația de a depune 0,5% din valoarea suplimentară prevăzută a se 
presta în 2011, respectiv 56.525,52 lei. 

 

Denumire act Act aditional nr.5  la C237/28.07.2010 

Părțile care au 
încheiat actul juridic 

CNTEE Transelectrica SA – SMART 

Data încheierii și 
natura actului 

25.03.2011  

Descrierea obiectului 
contractului 

Stabilirea prețului contractului pentru 2011, modificarea garanției de bună execuție.  

Valoarea totală a 
actului juridic 

Pentru anul 2011 se suplimentează valoarea contractului cu suma de 10.210.354 lei 
fără TVA. 

Garanțiile constituite Prestatorul are obligația de a depune 0,5% din valoarea suplimentară prevăzută a se 
presta în 2011, respectiv 51.051,77 lei. 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                      

Denumire act Act aditional nr.6  la C237/28.07.2010 

Părțile care au 
încheiat actul juridic 

CNTEE Transelectrica SA – SMART 

Data încheierii și 
natura actului 

20.12.2011  

Descrierea obiectului 
contractului 

Prelungirea contractului până la 31.01.2012, stabilirea prețului contractului pentru 
2011, modificarea garanției de bună execuție.  

Valoarea totală a 
actului juridic 

Pentru anul 2011 se suplimentează valoarea contractului cu suma de 6.270.000 lei 
fără TVA. 

Garanțiile constituite Prestatorul are obligația de a depune 0,5% din valoarea suplimentară prevăzută a se 
presta în 2011, respectiv 31.350 lei. 

 

Denumire act Act aditional nr.3 la C 243/2010                                                                                                                                         

Părțile care au 
încheiat actul juridic 

CNTEE Transelectrica – TELETRANS 

Data încheierii și 
natura actului 

30.11.2011 

Descrierea obiectului 
contractului 

Se majorează prețul contractului și se modifică modul de eșalonare. 

Valoarea totală a 
actului juridic 

Prețul total al contractului se modifică de la 92.191.334 lei fără TVA la 122.704.523 lei 
fără TVA. 

 

Denumire contract C 125/01.04.2011 

Părțile care au 
încheiat actul juridic 

CNTEE Transelectrica – OPCOM 

Data încheierii și 
natura actului 

01.04.2011 

Descrierea obiectului 
contractului 

Sublocatorul ia în subînchiriere spații în suprafață de 523,98 mp din imobilul situat în 
b-dul Hristo Botev, nr.16-18, sector 3, București de la data 01.04.2011 până la data de 
31.12.2011. 

Valoarea totală a 
actului juridic 

Prețul chiriei pentru întreaga suprafață închiriată este de 8.619,86 euro/lună, fără TVA. 

Penalitățile stipulate În cazul în care, sublocatarul nu onorează facturile în termen de 10 zile lucrătoare de 
la expirarea perioadei convenite, acesta are obligația de a plăti ca penalități de 
întârziere 0,04% pe zi din valoarea facturii neachitată la termen, pe baza unei facturi 
de penalități emisă de sublocator, fără ca valoarea penalităților totale calculate să 
poată depăși valoarea facturii întârziată la plată. 

Termene și modalități 
de plată 

Plata chiriei se va efectua pe baza unei facturi emisă de sublocator în ultima zi 
lucrătoare a lunii pentru care se datorează chiria, urmând ca sublocatarul să efectueze 
plata chiriei în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea facturii.   

 

Denumire act Act aditional nr. 1 la C 125 

Părțile care au 
încheiat actul juridic 

CNTEE Transelectrica – OPCOM 

Data încheierii și 
natura actului 

01.04.2011 

Descrierea obiectului 
contractului 

Sublocatorul ia în subinchiriere spații în suprafață de 490,93 mp din imobilul situat în b-
dul Hristo Botev, nr.16-18, sector 3, București de la data 01.01.2012 până la data de 



 

                                                                                                                                                                                                                      

31.12.2012. 

Valoarea totală a 
actului juridic 

Preţul chiriei pentru întreaga suprafață închiriată este de 8.037,58 euro/lună, fără TVA. 

 
 

Denumire contract PT 51/10113/2011 

Părțile care au 
încheiat actul juridic 

CNTEE Transelectrica – SMART Sucursala Pitești 

Data încheierii și 
natura actului 

09.11.2011 

Descrierea obiectului 
contractului 

Executantul se obligă să execute, să finalizeze și să întrețină lucrarea „Modernizare 
sediu Centru de Exploatare Slatina”, în conformitate cu obligațiile asumate prin 
prezentul contract și în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini. 

Valoarea totală a 
actului juridic 

Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, 
conform graficului de execuție, este de 238.945,00 lei, la care se adaugă TVA, în 
valoare de 57.346,80 lei. 

Garanțiile constituite Cuantumul garanției de bună execuție a contractului va fi constituită în lei, și va 
reprezenta 10% din prețul contractului, fără TVA, adică 23.894,50 lei. Perioada de 
garanție acordată lucrărilor decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până 
la recepția finală și este de 24 luni. 

Penalitățile stipulate a. În cazul în care Executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract 
conform clauzei referitoare la termenul/termenele de execuție, Achizitorul va calcula iar 
Executantul va plăti, penalități în sumă echivalentă cu o cotă de 0,1% pentru fiecare zi 
de întârziere din valoarea contractului. Valoarea maximă a acestor penalități nu va 
depăși 15% din valoarea contractului. 
b. În plus față de cele menționate la clauza de la pct. 11.1 în cazul în care Executantul 
nu își îndeplinește obligațiile menționate la clauzele referitoare la perioada de garanție 
(termene de remediere/înlocuire), Achizitorul va calcula iar Executantul va plăti 
penalități în sumă echivalentă cu o cotă de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din 
prețul contractului. Valoarea maximă a acestor penalități nu va depăși 15% din 
valoarea contractului. 
c. Plata penalizărilor calculate se va efectua în baza unei facturi emise de către 
Achizitor. Executantul va achita factura/facturile de penalizare în maxim 15 zile de la 
data primirii facturii/facturilor. În cazul în care Executantul nu achită factura/facturile de 
penalizare în termenul menționat mai sus, Achizitorul are dreptul de a emite pretenții 
asupra garanției de bună execuție. 
d. În cazul în care Achizitorul nu achită facturile remise de Executant la data scadenței 
prevăzută în contract, Achizitorul va plăti, în afara sumei datorate, penalități în sumă 
echivalentă cu o cota de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere aplicată la suma rămasă 
neachitată la data scadenței. Valoarea maximă a acestor penalități nu va depăși 
valoarea întârziată la plată. 
e. Valoarea maximă a penalităților (cumulate conform pct. 11.1 și 11.2 ) pe care le va 
plăti Executantul, nu va depăși 15% din valoarea contractului. 

Termene și modalități 
de plată 

Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de 
la înregistrarea facturii la achizitor. Factura va fi emisă și depusă la achizitor, după 
verificarea și acceptarea situației de plată de către acesta. Contravaloarea facturilor se 
va plăti prin transfer bancar la banca și în contul executantului, sau prin alte forme de 
plată prevăzute de legislația în vigoare. 

Director General Adjunct 
Conducere sistem 
 

Octavian LOHAN 


