CONDITII GENERALE PENTRU FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE
Condiţii de desfăşurare a furnizării
(1) Cantitatea de energie electrica, ce urmeaza sa fie cumparata de catre Cumparator/ Consumator de la
Vanzator/ Furnizor este prevazuta in Anexa 2 si este stabilita in baza Procedurii de derulare a
contractului (Anexa 3).
(2) Cumparatorul/Consumatorul va plati Vanzatorului/Furnizorului contravaloarea energiei electrice
tranzactionate la pretul stabilit in cadrul Anexei 2 si conditiile prevazute in Anexa 3.
(3) Incheierea contractelor de transport si distributie a energiei electrice ce urmeaza sa fie furnizata
Cumparatorului/ Consumatorului se face de catre Vanzator/ Furnizor.
(4) La incetarea contractului, regularizarea se face prin emiterea unei facturi de catre Vanzator/ Furnizor
si plata acesteia de catre Cumparator/ Consumator, la termenele prevazute in Anexa 4.
(5) Energia electrica, vanduta/furizata conform prevederilor prezentului contract, este masurata in
acord cu “Codul de masurare a energiei electrice” aprobat prin Ordin A.N.R.E.
(6) Se regularizeaza, prin scaderea din suma prevazuta la alin. 2, reducerea furnizarii de energie
electrica, ca urmare a instructiunilor si comenzilor operative emise de operatorul de sistem, la pretul din
contract.
(7) Pentru diferentele dintre cantitatea de energie electrica contractata si cea efectiv furnizata, ca
urmare a instructiunilor si comenzilor operative emise de catre operatorul de sistem conform
prevederilor legale, Cumparatorul/ Consumatorul nu poate solicita Vanzatorului/ Furnizorului plata de
daune.
(8) Partile vor respecta instructiunile si comenzile operative emise de catre operatorul de sistem in baza
Codului tehnic al retelei de transport, aprobat prin decizia Presedintelui A.N.R.E. Obligatiile ce revin
fiecarei parti, in baza prezentului contract, nu pot fi invocate drept cauza a nerespectarii Codului tehnic
al retelei de transport.
(9) Regimul de limitare sau de restrictie se aplica in conformitate cu Codul retelei de transport si Codul
retelei de distributie.
(10) Partile se obliga sa respecte prevederile “Regulamentul de furnizare la clientii finali”
(11) Partile vor comunica, pe toata durata contractului, operatorului pietei de energie electrica datele
necesare.
Modalităţi de plată
(1) Contravaloarea energiei electrice ce constituie obligatie de plata in fiecare luna contractuala, se
calculeaza pe baza cantitatii de energie electrice contractata si tranzactionata in fiecare luna
contractuala si se determina in conformitate cu prevederile din Anexa 2 si Anexa 3 la contract.
Obligaţiile Vanzatorului/ Furnizorului:
a) sa detina licenta de furnizare a energiei electrice si sa respecte prevederile acesteia;
b) sa asigure Cumparatorului/ Consumatorului puterea si energia electrica in termenii prezentului
contract si in conformitate cu standardul de performanta;
c) să asigure prin citire sau preluare de la operatorul de reţea, la datele convenite, valorile de consum
măsurate de contoarele de energie electrică, în vederea stabilirii cantităţilor facturate;
d) sa asigure continuitatea in alimentare in limitele nivelului de siguranta specificat in Avizul tehnic de
racordare;
e) sa asigure in punctul de delimitare parametrii de calitate, respectiv frecventa si tensiunea la valorile
nominale, cu abaterile prevazute de reglementarile in vigoare, conform standardului de performanta;
f) sa verifice functionarea echipamentelor de masurare a energiei electrice la punctul de delimitare intre
partile contractante, conform reglementarilor legale in vigoare;

g) sa anunte Cumparatorul/ Consumatorul, cu minim 7 (sapte) zile lucratoare inainte, despre
intreruperile programate in furnizarea energiei electrice, cu conditia ca Vanzatorul/ Furnizorul sa fie
informat despre acestea de catre Operatorii de Retea.
h) sa initieze modificare si completarea contractului de vanzare‐cumparare a energiei electrice sau a
anexelor la acesta ori de cate ori apar elemente noi sau atunci cand considera necesara detalierea,
completarea sau introducerea unor clauze noi;
i) sa factureze Cumparatorului energia electrica la pretul de facturare calculat pe baza Anexei 2;
j) sa verifice, in cel mai scurt timp, situatiile deosebite sesizate de Cumparator/ Consumator si sa
raspunda in termen legal tuturor reclamatiilor si sesizarilor scrise ale acestuia, conform standardului de
performanta si conditiilor din Licenta pentru furnizarea de energie electrica;
k) sa platească despagubiri consumatorilor pentru daunele provocate de întreruperi/ calitatea
necorespunzătoare a energiei electrice dovedite din vina Operatorului de Retea, dacă în urma
investigaţiilor se constată culpa operatorului de distribuţie/transport cu care furnizorul are contract;
Plata despagibirilor catre Consumator/Cumparator se va face, numai dupa primirea contravalorii
acestora de la Operatori.
l) să furnizeze Consumatorului informaţii privind istoricul de consum pe ultimele douăsprezece luni, la
cererea acestuia, dar nu in afara perioadei contractual
Drepturile Vanzatorului/ Furnizorului:
a) sa incaseze la termenele stabilite contravaloarea cantitatilor de energie vanduta;
b) sa intrerupa furnizarea energiei electrice in conditiile nerespectarii de catre Cumparator/ Consumator
a clauzelor contractuale, in conformitate cu legislatia in vigoare;
c) in regimul de limitari si restrictii, atunci cand este deficit de putere si/sau de energie in S.E.N., sa
aplice Consumatorului/ Cumparatorului, cu instiintare prealabila, transele de limitare a puterii prevazute
in Anexa la contractul de distributie, iar la ordinul Dispecerului Energetic National, sa ia masuri de
deconectare a Cumparatorului/ Consumatorului, in scopul prevenirii sau lichidarii unor avarii in S.E.N.
Aceste masuri se aplica in conformitate cu Standardul de performanta;
d) sa aiba acces in incinta Consumatorului, pentru verificarea instalatiei de alimentare si utilizare a
energiei electrice, a grupurilor de masurare/contoarelor si a respectarii prevederilor contractuale.
Accesul se va efectua in prezenta delegatului imputernicit al Consumatorului.
Obligaţiile Cumparatorului/ Consumatorului:
a) sa asigure achitarea integrala si la termen a facturilor emise de Vanzator, in conditiile prevazute in
contract;
b) sa respecte normele si prescriptiile tehnice in vigoare, in vederea eliminarii efectelor negative asupra
calitatii energiei electrice;
c) sa respecte dispozitiile operatorului de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
d) sa comunice in scris Vanzatorului/ Furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza
intocmirii contractului;
e) sa suporte consecintele ce decurg din restrictionarea sau din intreruperea furnizarii energiei electrice
ca urmare a neplatii energiei electrice;
f) sa notifice Vanzatorul/ Furnizorul, inainte de inceperea unei luni contractuale, asupra modificarii
cantitatilor de energie electrica contractate conform Anexei 2;
g) sa notifice Vanzatorului/ Furnizorului intentia de reziliere a contractului in conditiile stipulate la Art.
10;
h) sa asigure prin solutii proprii, tehnologice si/sau energetice, evitarea unor efecte deosebite la
intreruperea alimentarii cu energie electrica din S.E.N., in cazul in care exista echipamente sau instalatii
la care intreruperea alimentarii cu energie electrica, peste o durata critica mai mica decat cea
corespunzatoare nivelului de siguranta, poate duce la incendii, accidente umane, explozii, deteriorari de
utilaje, etc.

i) In situaţia în care Cumparatorul/ Consumatorul injectează energie reactivă în reţeaua prestatorului
serviciului de distribuţie fără acceptul/dispoziţia Operatorului de transport şi sistem, va suporta
pierderile suplimentare justificate de energie activă generate de circulaţia energiei reactive respective în
reţeaua operatorului de distribuţie. Calculul contravalorii acestor pierderi se face conform unei
proceduri elaborate de prestator şi avizată de Autoritatea competentă.
Drepturile Cumparatorului/ Consumatorului:
a) sa cumpere energie electrica in conformitate cu prevederile prezentului contract;
b) sa solicite Vanzatorului/Furnizorului modificarea si completarea prezentului contract si a anexelor
acestuia sau sa initieze acte aditionale la contract, atunci cand apar elemente noi sau cand considera
necesara detalierea ori completarea unor clauze contractuale;
c) sa verifice respectarea prevederilor prezentului contract in prezenta delegatului imputernicit al
Vanzatorului/ Furnizorului;
d) sa aiba acces la grupurile de masurare/contoare in vederea decontarii, chiar daca acestea se afla in
incinta Vanzatorului (operatorului de distributie);
e) sa solicite Vanzatorului/ Furnizorului plata daunelor provocate ca urmare a intreruperilor in furnizarea
de energie electrica, dovedite a fi din vina acestuia. Despagubirile vor fi stabilite la nivelul celor
prevazute conform reglementarilor autoritatilor competente.
f) Are dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, cu notificare transmisa furnizorului cu cel
putin 21 de zile inainte, cu respectarea prevederilor contractuale.
Durata contractului.
(1) Prezentul contract de furnizare a energiei electrice intra in vigoare incepand cu data de ...../...../.........
si este valabil pe perioada nedeterminata.
Rezilierea
(1) Rezilierea prezentului contract din initiativa Vanzatorului/ Furnizorului se poate face in urmatoarele
cazuri:
a) neplata contravalorii energiei electrice vandute in conditiile stabilite si a penalitatilor aferente, in
termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la intreruperea furnizarii energiei electrice;
b) consumul fraudulos de energie electrica;
c) refuzul Cumparatorului/ Consumatorului de a incheia un nou contract ori a reactualiza contractul
existent, in cazul modificarii reglementarilor sau a conditiilor tehnico‐economice din momentul
incheierii acestuia, cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice;
d) cu un preaviz de minim 30 (treizeci) de zile calendaristice inaintat Cumparatorului/ Consumatorului.
(2) Incetarea contractului din initiativa Cumparatorului/ Consumatorului se poate face in urmatoarele
cazuri:
a) refuzul Vanzatorului de a incheia un nou contract ori a reactualiza contractul existent, in cazul
modificarii reglementarilor sau a conditiilor tehnico‐economice din momentul incheierii acestuia, cu un
preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice;
b) prin denuntare unilaterala prin notificare transmisa de Consumator Vanzatorului cu notificare
transmisa furnizorului cu cel putin 21 de zile calendaristice inainte;
i) Răspunderea contractuală
1) Pentru neexecutarea, in totalitate sau in parte, a obligatiilor prevazute in prezentul contract, partile
raspund conform prevederilor prezentului contract si ale reglementarilor legale in vigoare.
(2) Cesionarea acestui contract de catre una dintre parti nu poate fi facuta decat cu acordul scris al
celeilalte parti.

