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Raportul juridic de furnizare a energiei elec-
trice consumatorilor casnici prezintă contro-

verse referitor la determinarea naturii juridice a aces-
tuia, fiind plasat impropriu sub normele instituției 
contenciosului administrativ. Diferitele concepții și 
caracteristici ale contractelor administrative contu-
rează ideea distincției între furnizarea energiei elec-
trice ca serviciu public, în baza unui contract admi-
nistrativ prin achiziții publice și furnizarea energiei 
electrice, în baza unui contract civil.

Denumirea raportului juridic de furnizare a ener-
giei electrice îşi are explicaţie inclusiv în sensul no-
ţiunii de furnizare care adesea este substituită prin 
noţiunea de livrare, dar care în esenţă comportă 
acelaşi sens, cu excepția conotației contextului juri-
dic. Legea Republicii Moldova (în continuare RM) 
nr.137 din 1998 (abrogată prin Legea nr.124/2009) 
definea furnizarea ca fiind achiziţionare şi vânza-
re de energie electrică. Legea RM nr.124/2009 (în 
vigoare)26 definește furnizarea ca vânzare, inclusiv 
revânzare a energiei electrice procurate. Acest sens 
se regăsește și în prevederile pct.13 din Hotărârea 
Agenției Naționale pentru Reglementare în Ener-
getică (în continuare – ANRE) nr.393/201018 care 
menționează că furnizorul este obligat să dea acor-
dul în scris cu privire la livrarea energiei electrice de 
către consumatorul final subconsumatorului. Aceste 

noţiuni denotă o conotaţie distinctă în context juri-
dic. Astfel furnizare este „procurarea mărfurilor prin 
vânzare sau punerea la dispoziţie a serviciilor, contra 
plată, în baza unei înţelegeri prealabile”17. Conform 
Dicționarului explicativ17, livrare constituie „fur-
nizarea, predarea mărfurilor, prestarea serviciilor”. 
Textele actelor normative referitoare la energia elec-
trică atribuie totuşi noţiunii de livrare un alt sens, 
utilizându-se pentru cazurile referitoare la alimenta-
rea cu energie electrică a subconsumatorilor de către 
consumatori finali. Astfel, realizând o retrospectivă 
evolutivă a normelor legale referitoare la ideea men-
ţionată, subliniem că, potrivit pct. 3.7 din Hotărâ-
rea ANRE nr.42/2001 (abrogată)19, livrarea energiei 
electrice de către un consumator unui sau mai multor 
subconsumatori nu se consideră furnizare de energie 
electrică. Prevederea expusă îşi găsea reflectare şi 
în Hotărârea Guvernului RM nr.1194/2005 (abroga-
tă)21, dar sub un alt aspect, şi anume, conform pct.3.9 
nu este considerată furnizare de energie electrică 
alimentarea cu energie electrică a unui subconsu-
mator de către un consumator în limitele locului de 
consum.  Aceeaşi formulare o conţinea şi pct.12 din 
Hotărârea ANRE nr. 314/2008 (abrogată)20. 

Practicarea acestei activităţi de livrare implică 
furnizorului, care poate fi doar titular de licență pen-
tru furnizarea de energie electrică, acordul, în timp 
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ce pentru calitatea de potențial consumator final, 
care livrează energie electrică subconsumatorului, 
e necesară încheierea unui antecontract, condiționat 
de acceptul sau refuzul furnizorului.

Obiectivele acestui articol constau în analiza 
comparativă a evoluției furnizării energiei electrice 
ca serviciu și ca act de vânzare, cercetarea criteriilor 
de delimitare a acestora. Cercetarea caracteristici-
lor determinative și comparative specifice contrac-
tului administrativ și contractului civil. Realizarea 
distincțiilor și asemănărilor dintre activitatea de fur-
nizare ca obiect al prestării de servicii și ca obiect al 
vânzării-cumpărării. 

Menționăm că statul cedează prestarea unor ser-
vicii subiecților de drept privat prin diferite forme de 
realizare a parteneriatului public-privat. Mecanisme-
le și formele de realizare a serviciilor publice în con-
textul reformelor autorităților administrației publice 
și a introducerii instituției contenciosului adminis-
trativ au creat premise pentru dispersarea procesuală 
a valorificării unor acte juridice. Respectiv, s-a pro-
dus o simbioză a actelor juridice civile și a actelor 
admninistrative prin asimilarea nejustificată a unora 
de către altele. 

O astfel de situație s-a produs și cu actele juridice 
civile care au drept izvor raportul juridic de furni-
zare a energiei electrice consumatorilor casnici. În 
continuare, vom expune din punct de vedere practic 
și teoretic cauzele și circumstanțele care au condus 
la „rătăcirea” actelor juridice civile și a înscrisurilor 
probante printre actele administrative.  

În accepțiunea Hotărârii Plenului Curții Supre-
me de Justiție (în continuare – PCSJ) a RM nr.10 
din 200922 cu privire la practica aplicării de către 
instanțele de contencios administrativ a unor preve-
deri ale Legii contenciosului administrativ23, furniza-
rea energiei electrice este considerată un serviciu de 
interes public, fapt ce a determinat ca anumite litigii 
rezultate din raportul juridic de furnizare a energiei 
electrice consumatorilor casnci să cadă sub incidența 
normelor contenciosului administrativ. 

În context menționăm: 
1) Hotărârea Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău 

nr.3c/a-882/2012 din 30.10.2013, prin care instanța 
de contencios administrativ respinge acțiunea înain-
tată de C.V. împotriva Î.C.S. „Red Union Fenosa” 
S.A. cu privire la anularea actului nr.A11358 de de-
pistare a încălcărilor clauzelor contractuale și a Fac-

turii de plată pentru energia electrică în baza aces-
tuia, ca fiind neîntemeiată7; 

2) Hotărârea Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău 
nr.3c/a-938/2012 din 09.12.2013, prin care instanța 
„examinând cauza în contencios administrativ a dis-
pus admiterea acțiunii reclamantului S. Ș. împotriva 
Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. privind contestarea 
actului administrativ și anularea Actului nr.A10329 
de constatare a încălcării clauzelor contractuale, Ac-
tul nr.XXXX de control al echipamentului de mă-
surare și Factura de consum a energiei electrice din 
26.04.2012”8.  

3) Hotărârea Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău 
nr.3c/a-1047/2012 din 14.12.2013, specifică precum 
că „examinând în procedura contenciosului adminis-
trativ cererea de chemare în judecată înaintată de că-
tre L.N. împotriva Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. 
privind anularea actului, excluderea din factură a su-
mei, în conformitate cu art.17, 25-27 din Legea con-
tenciosului administrativ nr.793 din 2000, instanța 
respinge acțiunea ca neîntemeiată”9. 

4) Hotărârea Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău 
nr.3c/a-24/14 din 19.02.2014, precizează ca „exami-
nând în procedura contenciosului administrativ ce-
rerea de chemare în judecată înaintată de către X.X. 
împotriva Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. privind 
anularea Actului de control nr.XXX, anularea Fac-
turii XX, recalcularea sumelor, încasarea daunei 
morale pentru neprezentarea informației, instanța o 
respinge ca nefondată”10.

5) Hotărârea Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău 
nr.3c/a-234/2010 din 06.12.2010, indică precum că 
„examinând în procedura contenciosului administra-
tiv cererea de chemare în judecată înaintată de către 
S.I. împotriva Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. pri-
vind declararea nulă a Procesului-verbal și a Facturii 
instanța o respinge ca neîntemeiată”11. 

6) Decizia Curții de Apel Chișinău nr.2r-941/13 
din 27.05.2013 pronunțată în pricina civilă la 
acțiunea împotriva Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. 
privind anularea Actului de depistare a încălcării 
clauzelor contractuale nr.A și a Facturii de consum 
pentru energia electrică”5 și altele12,13,14,15. 

În literatura de specialitate, desprindem și ideea 
potrivit căreia „contractul de furnizare a energiei 
electrice constituie varietate a contractului de vânza-
re-cumpărare din categoria contractelor publice”38.
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În consecință, în temeiul celor expuse, conside-
răm necesar a analiza noţiunile de serviciu de interes 
public inclusiv, pe motiv că Legea RM nr.793/200023 
prin atribuirea calității de autoritate publică per-
soanelor de drept privat care sunt împuternicite să 
presteze un serviciu public, califică furnizarea ener-
giei electrice drept serviciu public. Astfel, prin ser-
viciu public se înțelege activitatea organizată sau 
desfășurată de o autoritate a administrației publice 
pentru a satisfice nevoi sociale în interes public3.  

Considerăm că furnizarea energiei electrice nu 
poate constitui obiect de reglementare al contenci-
osului administrativ în accepțiunea existentă în pre-
zent, fără delimitarea raporturilor civile contractu-
ale de raporturile administrative contractuale sau a 
contractelor civile de contractele administrative. 

În susținerea afirmației, autorii Hotărârii PCSJ 
nr.10 din 200922, invocă faptul că, potrivit legii, „ac-
tul administrativ este manifestare juridică unilatera-
lă de voință, cu caracter normativ sau individual, din 
partea unei autorități publice în vederea organizării 
executării sau executării în concret a legii”. De ase-
menea, se menționează că „actului administrativ este 
asimilat contractul administrativ și nesoluționarea 
în termenul legal a unei cereri”. Noțiune cu un 
conținut similar conține și art. 2 din Legea contenci-
osului administrativ nr.554/2004 a României32, care 
prevede că „actul administrativ este actul unilateral 
cu caracter individual sau normativ, emis de o auto-
ritate publică în vederea executării ori a organizării 
legii, dând naștere, modificând sau stingând rapor-
turi juridice; sunt asimilate actelor administrative și 
contractele încheiate de autoritățile publice care au 
ca obiect: punerea în valoare a bunurilor proprieta-
te publică; executarea lucrărilor de interes public; 
prestarea serviciilor publice; achizițiile publice”. 

Contractul administrativ ca și concept își are 
originea în doctrina franceză analizată în lucrarea 
savantului francez Gaston Jeze37, în care a stabilit 
elementele caracteristice ale contractului adminis-
trativ. Valorificând conținutul contractelor adminis-
trative, G. Jeze37 indică elementele caracteristice ale 
acestuia menționând: existența unui caiet de sarcini 
și condiții generale care cuprind și reguli exorbi-
tante de drept comun; angajamentul de cooperare 
activă și persoana furnizorului la funcționarea ser-
viciului public; contractul încheiat în legătură cu 
funcționarea unui serviciu public implică aplicarea 

unui regim de drept public; inserarea unei clauze, 
prin care părțile declară că sunt de acord să se supu-
nă jurisdicției administrative. Un alt savant francez 
Jean Rivero pune la bază alt criteriu și se axează pe 
tipurile contractelor, delimitând contractele încheia-
te de administrația publică în două mari categorii: 
contractele administrației și contractele adminis-
trative. Contractele administrației sunt contractele 
identice cu cele ale particularilor, așa cum sunt de-
finite și reglementate de Codul civil, iar contractele 
administrative sunt acelea prin care administrația 
încredințează unui particular (persoană fizică sau ju-
ridică) executarea unei lucrări publice sau efectuarea 
unui serviciu public34.

Distincția dintre regimul contractelor administra-
tive și cel al contractelor civile e remarcată și de pro-
fesorul E. D. Tarangul citat de savantul Gh. Avornic1 
care menționa că „regimul juridic special căruia îi 
sunt supuse contractele administrative, se caracteri-
zează prin forme speciale necesare pentru încheierea 
lor, precum și de principiul special cu privire la exe-
cutarea lor”. 

Astfel, constatăm distincții teoretice clare în-
tre contractele administrative și contractele civile, 
acestea fiind axate pe trei piloni, și anume: 1) părțile 
contractului; 2) obiectul contractului și, respectiv,           
3) inegalitatea juridică a părților în contractele admi-
nistrative și egalitatea juridică în contractele civile.

Pentru evitarea redundanțelor, în temeiul celor 
expuse, considerăm că se conturează opinia, potrivit 
căreia furnizarea energiei electrice constituie servi-
ciu public în sensul prevederilor Legii contenciosu-
lui administrativ nr.793/200023 doar în raporturile 
juridice contractuale rezultate din contracte adminis-
trative. Respectiv, contractul de furnizare a energiei 
electrice ce are ca subiect o autoritate publică, in-
clusiv persoanele juridice de drept privat, asimilate 
autorităților publice, va fi un contract administrativ 
dacă va întruni elementele caracteristice acestuia. 

Concepțiile și caracteristicile contractelor admi-
nistrative conturează ideea că, deși acestea au ca 
obiect prestarea unui serviciu public sau al unui in-
teres public, faptul nu trebuie generalizat absolut.  

Urmează să distingem între activitatea de furni-
zare a energiei electrice ca serviciu public în baza 
unui contract administrativ, materializat sub formă 
de achiziții publice și furnizarea energiei electri-
ce în baza unui contract civil cu clauze obligatorii 
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(standard). Punctul de legătură determinant care 
diferențiază aceste categorii de contracte este obiec-
tul acestuia. În cazul în care obiectul raportului juri-
dic va fi furnizarea energiei electrice ca serviciu pu-
blic, întrunind elementele constitutive ale contractu-
lui administrativ, acesta va fi supus regimului juridic 
de drept public. 

În cazul în care obiectul raportului juridic va fi fur-
nizarea și utilizarea energiei electrice pentru necesități 
casnice, excluzând consumul aferent activității de 
întreprinzător sau activității profesionale, așa cum 
se prevede în art.4 din Legea nr.124/200926, aces-
ta va fi un contract civil supus regimului juridic de 
drept privat. Din prevederile menționate, observăm 
că instituția contenciosului administrativ înglobează 
jurisdicțional contractul administrativ, însă e necesar 
să stabilim dimensiunile acestei achiziții. 

Raționamentul supra se desprinde și din natura 
juridică a contractului administrativ în dreptul fran-
cez care, în acest sens, prezintă interes sub aspect 
jurisdicțional. Astfel, în sistemul judiciar francez, 
competența judiciară în soluționarea litigiilor apă-
rute ca rezultat al îndeplinirii necorespunzătoare a 
obligațiilor din contractul administrativ aparține tri-
bunalelor administrative sau curților de apel admi-
nistrative, ori, după caz, Consiliului de Stat36. Meca-
nismul este propriu și legislației României care re-
zultă din art. 2 al Legii contenciosului administrativ 
nr.554/200432. 

Legea României nr.554/200432, deși utilizea-
ză în conținut termenul de contract administrativ 
(de exemplu în alin.(6) art.7, alin.(2) art.8), a evi-
tat să definească această noțiune. Cu toate acestea, 
restricționează categoriile contractelor care cad sub 
incidența contenciosului administrativ și la lit. c) art. 
2 prevede că sunt asimilate actelor administrative și 
contractele încheiate de autoritățile publice care au 
ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprieta-
te publică, executarea lucrărilor de interes public, 
prestarea serviciilor publice, achizițiile publice. De 
asemenea, se admite că prin legi speciale pot fi pre-
văzute și alte categorii de contracte administrative 
supuse competenței instanțelor de contencios admi-
nistrativ. Prevederile Legii nr.793/2000 a RM sunt 
mai largi la determinarea obiectului contenciosului 
administrativ, statuând că litigiile rezultate din con-
tracte administrative sunt de competența contenci-
osului administrativ. După cum am menționat, po-

trivit art.3 din Legea nr.793/2000 a RM, obiectul al 
acțiunii în contenciosul administrativ îl constituie 
actele administrative cu caracter normativ sau indi-
vidual, iar conform art.2 din Legea menționată, actu-
lui administrativ este asimilat contractul administra-
tiv. Spre deosebire de legislația altor state, art.2 din 
Legea menționată definește contractul administrativ 
ca fiind „un contract încheiat de autoritatea publică, 
în virtutea prerogativelor de putere publică, având ca 
obiect administrarea și folosirea bunurilor proprietate 
publică, executarea lucrărilor de interes public, pre-
starea de servicii publice, activitatea funcționarilor 
publici care reiese din relațiile de muncă reglemen-
tate de statutul juridic al acestora”.

Inegalitatea de poziții a părților este conside-
rată caracter juridic de bază care distinge contractul 
administrativ de alte categorii de contracte. Afirmația 
expusă este susținută de savantul Gh. Avornic care 
menționează că „contractul administrativ urmărește 
o mai bună funcționare a serviciului public, și, de 
aceea, nu presupune un echilibru perfect de interese 
caracteristic contractelor civile și comerciale. Acor-
dul de voințe apare astfel, pe fondul unei inegalități 
juridice între cocontractanți, ce decurge din poziția 
de superioritate a autorității publice”1. 

Specificație similară constatăm și în opinia doc-
trinarului C. Bragoi, potrivit căruia în temeiul faptu-
lui „că contractul administrativ este de neconceput, 
dacă una din părți nu este o autoritate de stat, atunci 
aceasta mai are și niște atribuții specifice ce cad sub 
incidența dreptului administrativ. Aceste atribuții 
stabilesc o anumită inegalitate între părțile contrac-
tului administrativ, însă fără de care nu este posibil 
de a sublinia importanța acestuia”4.

Admitem aşadar că criteriul inegalității părților 
în contractul administrativ i-a determinat pe au-
torii Hotărârii PCSJ nr.10 din 200922 să afirme că 
„din categoria contractelor administrative fac parte 
contractele de concesiune, reglementate prin Legea 
RM nr.534/199531, contractele de achiziții publice, 
reglementate prin Legea RM nr.96/200730, contrac-
tele de prestare a serviciilor publice de gospodărire 
comunală, cum ar fi: de alimentare cu apă potabilă și 
menajeră, de furnizare a energiei termice și electrice, 
de canalizare și epurare a apelor uzate și pluviale, de 
salubrizare, de administrare a fondului locativ pu-
blic, de administrare a domeniului public, reglemen-
tate prin Legea RM nr.1402/200225, alte contracte de 
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schimbul preţului pe care cealaltă parte promite să-l 
plătească39.

Literatura juridică şi legislaţia autohtonă nu dis-
ting expres, categoric şi nu efectuează o enumerare 
a serviciilor publice administrative. În accepţie cla-
sică, serviciu este acţiunea, faptul de a servi, de a 
sluji; este o formă de muncă prestată în folosul sau 
în interesul cuiva17. În sens economico-juridic, ser-
viciu constituie o activitate de interes general uman. 
Această activitate este realizată de stat prin inter-
mediul organelor administraţiei publice centrale de 
specialitate sau locale. Contribuţia acestora constă în 
darea în administrare, vânzarea, privatizarea, conce-
sionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor 
domeniului public al statului, satului (comunei), ora-
şului (municipiului), după caz, precum şi a servicii-
lor publice de interes local.    

Anume această contribuţie a organelor de stat, 
care constituie, organizează și dizolvă serviciile 
publice în temeiul prevederilor art.3 din Legea RM 
nr.64 /1990 cu privire la Guvern27, art.31 din Legea 
RM nr.98/2012 privind administrația publică centra-
lă de specialitate28, art.73 din Legea RM nr.436/2006 
privind administrația publică locală29,  atribuie ser-
viciilor caracter public, în timp ce particularitatea 
interesului general uman al serviciilor indică desti-
natarul serviciilor. 

Necesitatea consolidării şi dezvoltării serviciilor 
a condiţionat apariţia instituţiei prestării de servicii 
care, ulterior, şi-a găsit reflectare în cap. XI din Co-
dul civil. În scopul evitării discordanţelor, specifi-
căm că se are în vedere doar serviciul ca activitate, 
exceptând conceptul de „organism, ca persoană ju-
ridică, privată sau publică, prin care se realizează o 
activitate de interes general”. Interesează supra „ser-
viciul public” în sens material, ca tip de activitate, 
şi nu ca organism, în sensul Legii RM nr.443/1995 
privind serviciul public  (abrogată prin Legea nr.158 
din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și sta-
tutul funcționarului public) sau în accepțiunea pre-
vederilor art. L233-6, L233-3, L 133-4 din Codul 
de justiție administrativă francez36 care utilizează 
această noțiune în sens de „funcție publică”.

  Un criteriu important, din punctul de vedere al 
doctrinei juridice, realizat de cercetătoarea română 
Alina Profiroiu35, este clasificarea serviciilor publice 
conform obiectului. Astfel în funcţie de natura   pre-
staţiei se disting: serviciile publice administrative şi 

prestări de servicii de interes public sau de executare 
a lucrărilor de interes public național sau local”. 

În context menționăm că Legea RM nr.1402/200225 
nu atribuie furnizarea energiei electrice la categoria 
de servicii publice de gospodărie comunală. Rezultă 
că autorii Hotărârii PCSJ nr.10 din 200922 și-au atri-
buit competențe legislative. Mai mult ca atât, Hotă-
rârea menționată explică că procesele verbale privind 
consumul fraudulos al energiei electrice și termice, 
al gazelor naturale, apei potabile și menajere pot fi 
contestate în ordinea contenciosului administrativ.

Considerăm că procesul verbal privind consta-
tarea consumului fraudulos nu întrunește condițiile 
actului administrativ în sensul contenciosului admi-
nistrativ. În context specificăm că consumul fraudu-
los în accepțiunea pct.2.4. din Hotărârea Guvernului 
RM  nr.1194/2005 (abrogată)21 constituia sustragere 
ceea ce-l atribuia componenței unei contravenții sau 
a unei infracțiuni penale care avea drept izvor execu-
tarea unui contract civil de furnizare a energiei elec-
trice consumatorilor casnici. Prin Hotărârea ANRE 
nr.314/2009  (abrogată)20 s-a renunțat la noțiunea de 
„consum fraudulos”, nefiind preluată nici de Hotărâ-
rea nr.393/2010 în prezent în vigoare54.  Deși noțiunea 
nu se mai conține în actele normative, aceasta conti-
nuă să apară în hotărârile judecătorești5,14,15,16.

Prin prisma Legii RM nr. 1402/200225 furniza-
rea energiei electrice nu este un serviciu public, sau, 
dacă prezintă caractere ale acestuia, ar trebui să cadă 
sub incidența contenciosului administrativ, așa cum 
se afirmă în Hotărârea PCSJ nr.10/200922.

În context vom indica particularităţile distinc-
tive ale serviciului public pentru a desprinde carac-
terele determinative în stabilirea dimensiunilor și pa-
rametrilor activității de furnizare a energiei electrice 
ca serviciu public și ca obiect al raportului juridic 
civil de furnizare a energiei electrice consumatorilor 
casnici. 

Noţiunea de serviciu îşi are originea în epoca de 
formare a oraşului Roma, perioadă în care ideile şi 
instituţiile juridice şi-au cristalizat o vădită identita-
te proprie delimitându-se tot mai clar de alte idei şi 
instituţii sociale2. Dreptul roman a generat instituţia 
serviciilor actuale, din raportul cunoscut sub denu-
mirea de locaţiune (location-conductio) care desem-
na contractul prin care, în funcţie de scopul urmă-
rit, o parte se obligă să procure folosinţa unui lucru, 
serviciile sale sau să execute o anumită lucrare, în 
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serviciile publice industriale comerciale. În concep-
ţia autoarei, serviciile publice administrative sunt su-
puse regulilor de drept public, atât în ceea ce priveşte 
organizarea lor, cât şi referitor la raporturile juridice 
instituite cu beneficiarii. În cazul în care acesta con-
stituie unicul temei pentru clasificarea respectivă, 
menţionam că nu împărtăşim aceeaşi idee, evident 
fiind faptul că această clasificare ar fi după criteriul 
normelor de drept aplicabile serviciilor publice, dar 
nu a obiectului serviciului sau a naturii prestaţiei.

 Dar şi această motivaţie contravine realităţii, 
deoarece anumite servicii, cum ar fi  serviciul de 
distribuție a energiei electrice, a gazelor naturale 
etc., în cazul atribuirii acestora serviciilor publice,  
sunt guvernate, concomitent, inclusiv, de norme de 
drept public şi norme de drept privat. 

Potrivit acestei distincţii, se consideră servicii 
publice administrative: serviciile cu caracter exclu-
siv administrativ pe care autorităţile publice nu le 
pot încredinţa exhaustiv altor persoane (protecţia ci-
vilă, autoritatea tutelară, starea civilă, serviciile de 
urbanism, licenţierea transportului, organizarea ale-
gerilor, ordinea publică); servicii în domeniul educa-
ţiei (instituţii de învăţământ şi de educaţie); servicii 
culturale şi sportive; servicii de asistenţă şi ajutor 
social; servicii în alimentaţia publică.

Diferitele concepții și caracteristici ale contrac-
telor administrative conturează ideea distincției în-
tre furnizarea energiei electrice ca serviciu public în 
baza unui contract administrativ prin achiziții publi-
ce și furnizarea energiei electrice în baza unui con-
tract civil. 

Opinăm pentru ideea că orice litigiu care re-
zultă din contractul de furnizare a energiei elec-
trice consumatorilor casnici este un litigiu civil 
care urmează normele procedurale civile, nu cele 
de contencios administrativ specific serviciului 
public.
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