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Eveniment de raportat  

 

 

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează acționarii și 
investitorii asupra semnării unui contract cu valoare mai mare de 50.000 de euro, cu filiala SMART SA, 
Sucursala Craiova. 
 
Contract: Nr. 40 / 31.08.2018, înregistrat la SC SMART SA – Sucursala Craiova cu 

nr. 1234 / 03.09.2018;  

Părți: CNTEE Transelectrica SA – Sucursala de Transport Craiova,  în calitate de 
achizitor; 
SC SMART SA – Sucursala Craiova, în calitate de executant; 

Obiectul 
contractului: 

,,Realizare sistem de teleprotecție pe LEA 220 kV Tg. Jiu Nord-Urechești și 
pe LEA 400 kV Urechești-Țânțăreni”; 
 

Valoare contract: 1.236.898,70 lei lei fără TVA; 

Garanții: În termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului, executantul 
va constitui garanţia de bună execuţie în cuantum de 10% din valoarea fără 
TVA a Contractului, printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii 
de o societate de asigurări, pentru valoarea de 123.689,87 lei;  
 

Penalități: În cazul în care executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin 
contract, conform duratei contractului, achizitorul va calcula, iar executantul 
va plăti, penalități în sumă echivalentă cu o cotă de 0,05% pentru fiecare zi 
de întârziere, calculată la valoarea contractului, până la îndeplinirea 
obligțtiei. În plus, față de cele menționate, în cazul în care executantul nu își 
îndeplinește obligațiile, precum și în clauzele referitoare la perioada de 
garanție (termenele de remediere/ înlocuire), achizitorul va calcula iar 
executantul va plăti, penalități în sumă echivalentă cu o cotă de 0,05% 
pentru fiecare zi de întârziere din prețul contractului; 



 

  

 

Plata penalităților calculate se va efectua în baza unei facturi emise de 
către achizitor. Executantul va achita factura/facturile de penalități în 
maximum 30 zile de la data primirii facturii/facturilor. În cazul în care 
executantul nu achită factura/facturile de penalități în termenul menționat 
mai sus, achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de 
bună execuție și de a rezilia contractul, cu daune în sarcina executantului, 
al căror cuantum va fi egal cu prejudiciul produs de executant achizitorului; 

Creanţe reciproce: Nu există; 

Termene de plată: În termen de 30 zile de la data înregistrării facturii fiscale la achizitor, în 
condițiile respectării clauzelor contractuale. 
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