CONDITII GENERALE
LA CONTRACTUL DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE
Art.1. Terminologie
1.1.
Termenii, abrevierile şi definiţiile utilizate în prezentul contract sunt conform dispoziţiilor legale in
vigoare si sunt prezentate in Anexa nr.1
Art. 2. Obiectul Contractului
2.1. Obiectul Contractului îl constituie vanzarea de catre furnizor si cumpararea de catre consumator, a
energiei electrice la locul de consum ................... situat în Loc. .......... , str. __________________ nr. __,
cod poştal _______, Jud./Sector _______, la punctul de delimitare patrimonială al Consumatorului cu
Operatorul de distribuție din zona de licență _____________________, precum şi reglementarea
raporturilor dintre dintre Furnizor şi Consumator privind furnizarea energiei electrice, facturarea şi
conditiile de plata ale acestora.
Art.3. Condiţii de desfăşurare a furnizării
3.1. Energia electrica vanduta conform prevederilor Contractului, este masurata in conformitate cu “Codul de
masurare a energiei electrice” in vigoare.
3.2. Partile vor respecta instructiunile si comenzile operative, emise de catre operatorul de sistem, in baza
„Codului Tehnic al retelei de transport, in vigoare”. Obligatiile ce revin fiecarei parti, in baza prezentului
contract, nu pot fi invocate drept cauza a nerespectarii Codului Tehnic al retelei de transport.
3.3. Plata componentei de introducere si de extractie din retea, a serviciilor de sistem, administrare piata
angro de energie electrica, serviciile de distributie - Costul acestor servicii este inclus in pretul de contract a
energiei electrice, prevazut in Anexa nr. 3.
Taxa de cogenerare va fi evidentiata separat in factura calculata conform Ordinului ANRE nr. 119/2013
modificat prin Ordinul ANRE nr. 117/2016. Valoarea cetificatelor verzi se factureaza separat fata de
tarifele/preturile pentru energia electrica. Aceasta valoare reprezinta produsul dintre valoarea cotei anuale
obligatorii de achizitie de certificate verzi (CV/MWh) estimata de catre ANRE, cantitatea de energie electrica
facturata (MWh) si pretul certificatelor verzi calculat ca pret mediu ponderat al tranzactiilor din piata
centralizata a certificatelor verzi in luna anterioara lunii de facturare sau ultima medie ponderata lunara
disponibila.
3.4. In cazul in care pe durata executarii contractului, reglementari in domeniul energiei vor institui noi
obligatii de plata in sarcina consumatorului sau in legatura cu energia furnizata consumatorului, acestea vor fi
notificate consumatorului si vor deveni obligatorii pentru acesta incepand cu data mentionata in notificare.
3.5. Consumatorul este obligat sa plateasca furnizorului, contravaloarea energiei electrice tranzactionate, la
pretul si in conditiile prevazute in Anexa nr. 3.
3.6. Citirea grupurilor de masurare se va efectua in ultima zi a lunii, consumatorul fiind obligat sa asigure
prezenta delegatului imputernicit pentru semnarea procesului-verbal de citire si sa permita accesul
reprezentantului/reprezentatilor furnizorului si/sau distribuitorului. In cazul absentei delegatului
consumatorului, se va incheia procesul-verbal de citire de catre reprezentantul/reprezentatii prezent/prezenti,
consemnandu-se absenta reprezentantului consumatorului.
Art.4. Modalităţi de facturare şi plată
4.1. Pretul contractului. Facturare si plata
4.1.1. Contravaloarea energiei electrice ce constituie obligatia de plata a consumatorului in fiecare luna
contractuala, pe toata durata contractului, se calculeaza pe baza cantitatilor de energie electrica
consumata si tranzactionata in fiecare interval baza de decontare (IBD) conform citirilor si proceselor
verbale transmise de Operatorul de Distributie. Contravaloarea energiei electrice consumate se va
achita de catre cumparator/consumator in termenele si in conditiile stipulate in Anexa 3 a prezentului
contract.
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4.1.2.

Penalitatile de intarziere datorate de cumparator ca urmare a nerespectarii termenului scadent al
facturilor emise in conformitate cu prezentul contract, se calculeaza si se vor achita conform
prevederilor Anexei nr. 3.
Art. 5. Obligaţii şi garanţii
5.1. Partile se obliga, una fata de cealalta, sa detina pe toata durata contractului toate aprobarile necesare
fiecareia, pentru executarea obligatiilor cuprinse in prezentul contract, conformandu-se in acelasi timp tuturor
cerintelor legale.
5.2. Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă, legală, opozabilă în
justiţie în termenii acestui contract.
5.3. Părţile se obligă una faţa de cealaltă să asigure accesul, conform legii, la toate informaţiile, documentaţiile
şi datele necesare bunei derulări a contractului şi care sunt accesibile conform reglementărilor în vigoare
tuturor autorităţilor statului, instituţiilor financiar-bancare, consultanţilor şi contractanţilor.
Art.6. Drepturile şi obligaţiile părţilor
6.1. Obligaţiile Furnizorului:
6.1.1.

sa detina licenta de furnizare a energiei electrice si sa respecte prevederile acesteia, pe toata perioada
de derulare a Contractului;

6.1.2.

sa transmita, la cererea consumatorului, contractul de transport si de distributie incheiat de furnizor;

6.1.3.

sa asigure consumatorului energia electrica, in termenii prezentului contract, in conformitate cu
reglementarile in vigoare si in limitele contractelor de transport si de distributie;

6.1.4.

să asigure indicatorii de performanţă privind calitatea comercială a serviciilor prestate consumatorului
în baza contractului, conform prevederilor Standardului de performanţă pentru activitatea de
furnizare a energiei electrice;

6.1.5.

să furnizeze consumatorului, la cererea acestuia, informaţii privind istoricul de consum pe ultimele 12
luni calendaristice.

6.1.6.

să pună la dispoziţia consumatorului, la cererea acestuia, informaţii privind sumele de bani aferente
facturilor emise în ultimul an calendaristic;

6.1.7.

să pună la dispoziţia consumatorului, cel puţin o dată pe an, date comparative privind consumul de
energie electrică al acestuia, aferenta perioadei contractuale, precum şi datele de contact ale unor
instituţii cu atribuţii în domeniul îmbunătăţirii eficienţei energetice;

6.1.8.

sa anunte consumatorul despre data intreruperilor programate, comunicate de catre operatorul de
transport si/sau distributie, de indata ce a luat cunostinta de existenta acestora;

6.1.9.

sa factureze consumatorului energia electrica, la pretul stabilit in conformitate cu prevederile
prezentului contract precum si sumele ce vor rezulta din aplicarea clauzei 4.4. din prezentul contract;

6.1.10. sa verifice in cel mai scurt timp situatiile deosebite, sesizate de consumator si sa raspunda in termen
legal tuturor reclamatiilor si sesizarilor scrise ale acestuia, conform standardului de performanta
aplicabil;
6.1.11. sa respecte dispozitiile operatorului de sistem si ale distribuitorului;
6.1.12. sa asigure prin citire sau preluare de la operatorul de retea, la datele convenite, valorile de consum
masurate de contoarele de energie electrica, in vederea stabilirii cantitatilor facturate;
6.1.13. să pună la dispoziţia consumatorului mai multe modalităţi de comunicare a facturilor şi a
informărilor/notificărilor/comunicărilor, printre care şi comunicarea pe cale electronică;
6.1.14. să asigure comunicarea facturilor la client imediat dupa emiterea acestora;
6.1.15. să pună la dispoziţia consumatorului informaţii cu privire la drepturile de care beneficiază,
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reglementările/actele normative în vigoare aplicabile, căile de soluţionare a litigiilor/plângerilor;
6.1.16. sa pună la dispoziţia consumatorului numărul de telefon pentru serviciul de relaţii cu clienţii (cu
funcţionare minimum 8 ore în zilele lucrătoare), precum şi următoarele informaţii cu privire la
punctele unice de contact: adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, pagina de internet;
6.1.17. să informeze consumatorul, prin intermediul facturii, cu privire la orice modificare a numărului de
telefon pentru serviciul de relaţii cu clienţii şi a programului de funcţionare a acestuia, precum şi
asupra numărului de telefon pentru preluarea de către Operatorul de rețea (în continuare OR) a
reclamaţiilor privind deranjamentele (call center cu funcţionare permanentă);
6.1.18. alte drepturi prevazute in legislatia aplicabila in vigoare;
6.1.19. sa plateasca penalitati si dobanzile conform codului fiscal si despagubiri pentru daunele produse
consumatorului de defectiunile si deranjamentele survenite la instalatiile din retelele de
distributie/transport dovedite a fi din cauza sa;
6.1.20. sa respecte normele si prescriptiile tehnice in vigoare, in vederea eliminarii efectelor negative asupra
calitatii energiei electrice.
6.2. Drepturile Furnizorului
6.2.1.

sa incaseze la termenele stabilite contravaloarea energiei electrice furnizate si a oricaror alte
sume datorate de catre consumator conform prezentului contract si reglementarilor in vigoare;

6.2.2.

sa sisteze/intrerupa furnizarea energiei electrice, cu un preaviz de 5 (cinci) zile lucratoare, in
conditiile in care consumatorul incalca prevederile specifice din prezentul contract;

6.2.3.

sa aiba acces in incinta consumatorului, pentru verificarea instalatiei de alimentare cu energi e
electrica, a grupurilor de masurare/contoarelor si sa verifice respectarea prevederilor
contractuale;

6.2.4.

sa poata cesiona contractul de furnizare catre alt furnizor, cu acordul consumatorului, cu conditia
ca noul furnizor sa respecte conditiile contractului actual;

6.2.5.

sa rezilieze/denunte Contractul in conditiile prevazute in acesta;

6.2.6.

alte drepturi prevazute in legislatia aplicabila in vigoare.

6.2.7.

să transmita consumatorului modificarea şi/sau completarea prin acte adiţionale a contractului,
atunci când apar elemente noi decurgand din reglementari in domeniul energiei care necesită
modificarea ori completarea prin act adiţional a unor clauze din contract.

6.3. Obligatiile consumatorului
6.3.1.

sa achite integral si la termenele scadente facturile emise de furnizor, in conditiil e prevazute de
Contract, anexele acestuia si reglementarile in vigoare in domeniul energiei;

6.3.2.

sa achite furnizorului, lunar, contravaloarea certificatelor verzi achizitionate de acesta pentru
îndeplinirea cotei obligatorii legal stabilite de ANRE, proportional cu energia furnizata
consumatorului;

6.3.3.

sa-si insuseasca si sa respecte prevederile contractelor privind serviciul de transport si de
distributie, incheiate de catre furnizor cu operatorul de transport si distribuitor;
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6.3.4.

sa ia masurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a instalatiilor si
echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al instalatiilor de protectie si
automatizare, pentru asigurarea functionarii in continuare a receptoarelor importante in cazul
functionarii automaticii din instalatiile distribuitorului sau ale cumparatorului;

6.3.5.

sa respecte dispozitiile operatorului de sistem, conform reglementarilor in vigoare privind schema
de functionare a instalatiilor consumatorului racordate la S.E.N.;

6.3.6.

sa nu modifice valorile parametrilor de protectie si de reglaj stabilite conform clauzelor
corespunzatoare din contractele conexe prezentului contract, respectiv din contractele de
transport si de distributie a energiei electrice;

6.3.7.

sa suporte consecintele ce decurg din restrictionarea sau intreruperea furnizarii energiei electrice,
ca urmare a nerespectarii obligatiilor de plata ce ii revin, potrivit Contractului, inclusiv asupra
consumatorilor alimentati din reteaua sa, daca este cazul;

6.3.8.

sa comunice in scris furizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza intocmirii
Contractului, in maxim 5(cinci) zile calendaristice de la producerea respectivei modificari;

6.3.9.

sa pastreze intacte echipamentele de masurare a energiei electrice si sa nu influenteze
functionarea acestora; de asemenea, cumparatorul va permite accesul reprezentantilor
operatorului de masurare la echipamentul de masura (acolo unde este cazul);

6.3.10. sa respecte normele si prescriptiile tehnice in vigoare, in vederea eliminarii efectelor negative
asupra calitatii energiei electrice;
6.3.11. alte obligatii prevazute in legislatia aplicabila in vigoare.
6.4. Drepturile consumatorului
6.4.1.

sa cumpere energie electrica, in conformitate cu prevederile Contractului;

6.4.2.

sa solicite prin intermediul furnizorului sau direct operatorului de distributie/operatorului de
transport masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite la instalatiile din
retelele de distributie/transport;

6.4.3.

sa racordeze la instalatiile proprii, in conditii legale, cu acordul scris al furnizo rului, cumparatori
de energie electrica;

6.4.4.

să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului;

6.4.5.

să solicite Furnizorului modificarea şi/sau completarea prin acte adiţionale a contractului, atunci
când apar elemente noi care necesită modificarea ori completarea prin act adiţional a unor clauze
din contract;

6.4.6.

să comunice Furnizorului modificarea
facturilor/comunicărilor/notificărilor;

adresei

de

corespondenţă

pentru

primirea
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6.4.7.

să beneficieze de tarifele reglementate aprobate/avizate de ANRE aplicabile categoriei din care
face parte;

6.4.8.

să beneficieze de modalităţile de plată a facturii, puse la dispoziţie de Furnizor, şi să utilizeze
oricare dintre aceste modalităţi de plată. Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile şi
să reflecte în mod adecvat consumul probabil;

6.4.9.

să solicite Furnizorului şi să primească de la acesta în mod gratuit informaţii privind conţinutul
facturilor de energie electrică;

6.4.10. să beneficieze în mod gratuit de consultanţă din partea Furnizorului, în vederea e ficientizării
consumului de energie electrică;
6.4.11. să schimbe furnizorul de energie electrică în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare;
6.4.12. la cerere clientul final, furnizorul poate negocia cu acesta, in perioada de preaviz, (re)esalonarea
sumelor datorate de clientul final.
6.4.13. să beneficieze la cerere, de plata în doua rate a contravalorii consumului de energie electrică
recalculat ca urmare a înregistrării unui consum măsurat mai mic decât cel real, în cazul în care
recalcularea nu a fost efectuată din culpa sa.
6.4.14. să solicite Furnizorului datele de consum proprii;
6.4.15. să supună soluţionării ANRE divergenţele rezultate între părţi din derularea contractului, în baza
procedurii specifice emise de ANRE;
6.4.16. să fie informat, conform prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii
finali, asupra întreruperilor programate în alimentare cu energie electrica;
6.4.17. OD va informa direct furnizorul despre intreruperile in alimentarea cu energie electrica, deoarece
contractul va fi incheiat intre furnizor si OD;
6.4.18. să sesizeze Furnizorul şi să fie informat de către acesta, la cerere, cu privire la întreruperile în
alimentarea cu energie electrică, precum şi cu privire la orice alte probleme care vizează
activitatea OR la locurile de consum care fac obiectul contractului, în conformitate cu prevederile
Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.
Art. 7. Modificarea circumstanţelor
7.1. In sensul prezentului contract, prin ”modificarea circumstantelor”se intelege schimbare a(intrarea în
vigoare a unor legi/reglementări, precum şi modificarea/abrogarea celor existente, ulterior încheierii
prezentului contract) conditiilor tehnice, economice si legale care au stat la baza incheierii
Contractului.
7.2. In situatia in care reglementari in domeniul energiei vor institui noi obligatii de plata in sarcina
Consumatorului in legatura cu energia furnizata acestuia, inclusiv modificarea cuantumului celor existente,
acestea se vor aplica automat, de la data intrarii in vigoare a acestor reglementari, avand in vedere
caracterul obligatoriu al acestora, in conformitate cu prevederile art.4.4 din Contract.
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Ar. 8. Durata Contractului. Rezilierea
8.1. Incetarea contractului
8.1.1. Incetarea prezentului contract din initiativa furnizorului poate interveni in urmatoarele cazuri:
81.1.2. in caz de neplata la scadenta a facturilor emise de catre furnizor, cu un preaviz de 5 de zile
calendaristice in care, daca cumparatorul remediaza situatia, rezilierea nu se mai produce;
8.1.1.3. in caz de consum fraudulos al energiei electrice de catre consumator, prin:
- conectarea oricarui receptor sau a instalatiei de utilizare inainte de grupul de masurare;
- orice interventie in instalatia electrica, ce afecteaza functionarea corecta a grupului de masurare;
8.1.1.7. in cazul in care consumatorul pierde calitatea legala pe baza careia s-a incheiat contractul;
8.1.1.8. prin denuntare unilaterala a Contractului, prin notificare scrisa prealabila, adresata
consumatorului, cu cel putin 21 de zile inainte de data prevazuta in notificare drept data a incetarii
contractului.
8.1.2. Incetarea contractului din initiativa consumatorului poate interveni in urmatoarele conditii:
8.1.2.2. prin denuntare unilaterala a Contractului, prin notificare scrisa prealabila, adresata furnizorului, cu
cel putin 21 de zile inainte de data prevazuta in notificare drept data a incetarii contractului.
8.1.2.3. Sistarea temporara a furnizarii energiei electrice, se poate efectua, fara denuntarea contractului, la
solicitarea in scris catre furnizor cu minim 10 zile lucratoare inainte de data solicitata pentru sistarea, pentru o
perioada de minim o luna si de maxim 12 luni.
8.1.3. Prezentul contract inceteaza si in urmatoarele cazuri:
a.
prin expirarea duratei contractuale, astfel cum este prevazut la art. 3;
b.
prin acordul scris al ambelor parti, anterior expirarii duratei contractului;
8.1.4.Incetarea contractului nu produce efecte asupra obligatiilor scadente ale partilor. In cazul in care
contractul inceteza, pe perioada preavizului obligatiile partilor raman in vigoare, cumparatorul fiind obligat la
plata contravalorii energiei electrice consumate si a tuturor celorlalte obligatii legale de plata, pana la
expirarea perioadei de preaviz.
Art.9. Forţa majoră
(1) Forţa Majoră se defineşte ca fiind acel eveniment, în afara controlului Părţii care îl invocă şi care este
prejudiciată de acesta, care nu ar fi putut fi evitat sau înlăturat de aceasta, produs ulterior intrării în vigoare a
prezentului Contract care, prin efectele sale, este de natură să împiedice Partea care invocă şi care este
prejudiciată de evenimentul de Forţă Majoră să-şi îndeplinească în totalitate sau în parte obligaţiile care îi revin
în conformitate cu clauzele prezentului Contract. Nu se consideră forţă majoră lipsa disponibilităților bănești
indiferent de motiv.
(2) Evenimentul calificat ca Forţă Majoră se notifică de către Partea prejudiciată celeilalte Părţi în termen de 48
ore de la producere şi se certifică de către autoritatea competentă de la locul producerii (respectiv Camera de
Comerţ şi Industrie locală). În cazul în care efectele Forţei Majore durează mai mult de 30 (treizeci) de zile
calendaristice de la producere, fiecare Parte are dreptul să rezilieze acest Contract conform Art. 13, fără a fi
responsabilă pentru daunele rezultate în urma acestei rezilieri.
Art.10. Răspunderea Contractuală
10.1. În situația în care Consumatorul nu își îndeplinește sau, după caz, își îndeplinește cu întârziere,
obligațiile de plată ce îi incumbă, Furnizorul are dreptul de a percepe penalități de întârziere, precum și de
a proceda la întreruperea furnizării de energie electrică, respectiv de a notifica rezilierea prezentului
contract potrivit reglementarilor in vigoare.
În cazul în care Furnizorul este în situaţia unei proceduri de suspendare/retragere a licenţei de furnizare,
Consumatorul îşi exprimă acceptul de a fi preluat de un Furnizor de Ultimă Instanță desemnat de A.N.R.E.
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Art.11. Notificări
11.1. Orice comunicare sau notificare in legatura cu executarea prezentului contract va fi considerata valabila
si va produce efecte numai atunci cand este transmisa de o parte contractanta celeilalte parti in scris, prin
scrisoare recomandata, prin fax cu confirmare de primire sau prin posta electronica (E-mail), la adresele de
mai jos si se considera efectuata la data primirii ei.
11.2. Orice modificare a datelor de identificare a partilor se anunta in scris in decurs de 10 zile calendaristice
de la modificarea acestora. In cazul in care modificarile nu sunt anuntate in termen comunicarile sau
notificarile sunt considerate valabil transmise potrivit datelor prevazute in prezentul contract.
1. Datele de contact ale FURNIZORULUI:
Adresa: Str. Petre S. Aurelian, nr. 62, vila nr. 15, sector 1, București
Fax: 021 380 35 06
Tel: 0748.281.668
E-mail: office@nextpower.ro
lacramioara.ilie@nextpower.ro
Persoana de contact: Lacramioara Ilie
2. Datele de contact ale CONSUMATORULUI:
Adresa: ………………………
Fax: ……………….
Tel: ..................
E-mail:........................
Persoana de contact: ....................
Art.12. Legea aplicabilă şi litigii
Contractul este guvernat de legea română. Orice litigiu decurgând din executarea prezentului Contract,
care nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă, va fi dedus spre soluţionare instanţe lor judecătoreşti
competente.
Art.13. Dispoziţii finale
În cazul schimbării formei juridice/reorganizării judiciare, Părțile se obligă să comunice, în termen de
maximum 10 (zece) zile calendaristice de la data schimbării, modul de preluare a obligațiilor contractuale
reciproce.
Dispozițiile prezentului Contract se completează cu prevederile Codului Civil, precum şi cu celelalte
reglementări legale în vigoare.
Prezentul Contract se poate modifica şi/sau completa pe baza încheierii de Acte Adiționale la acesta, cu
acordul ambelor Părți.
Anexele nr. 1-3, fac parte integrantă din prezentul Contract.
Prezentul Contract a fost încheiat astăzi, data de __.__.
juridică, câte unul pentru fiecare Parte Contractantă.

, în 2 (două) exemplare originale cu aceeaşi valoare
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ANEXA 1

DEFINIŢII TERMENI
Consumator

Are înţelesul atribuit acestui termen în preambulul prezentului
Contract.

Forţă Majoră

Are înţelesul atribuit acestui termen în clauza 14 (1) a
prezentului Contract.

Furnizor

Are înţelesul atribuit acestui termen în Preambulul prezentului
Contract.

Furnizor de Ultimă Instanță

Furnizor care are obligaţia legală de a furniza energie electrică
pentru consumatorii din zona stabilită în autorizaţia de furnizare
sau succesorul de drept al acestuia care va desfăşura activitatea
de furnizare pentru aceşti consumatori.

Interval orar (IO)

O perioadă de timp de o oră cu începere din prima secundă a
orei oficiale a României până la sfârşitul acesteia.

Lei

Înseamnă moneda legală în vigoare în România.

Operator de distribuţie

Entitate operaţională care deţine, exploatează, întreţine,
modernizează şi dezvoltă reţeaua electrică de distribuţie.

Operator de Sistem

Entitate operaţională a CN TRANSELETRICA SA care asigură
funcţionarea coordonată a instalaţiilor de producere, transport
şi distribuţie (la tensiunea de 110 kV) a energiei electrice şi
termice, componente ale SEN.

Operator de Transport

Persoană juridică deţinătoare, în baza oricărui titlu, a unei reţele
electrice de transport şi care este titulara de licenţă pentru
transportul energiei electrice prin care realizează exploatarea,
întreţinerea şi, dacă este necesar, dezvoltarea reţelei locale de
transport şi, dacă este cazul, interconectarea cu celelalte
sisteme.

Operatorul Pieţei de Energie Electrică Persoană juridică ce asigură tranzacţionarea cantităţilor de
– OPEE
energie pe piaţa de energie electrică şi care determină preţurile
pe Piaţa pentru Ziua Următoare, îndeplinind funcţiile prevăzute
de Codul Comercial.
Preţul de contract sau Pc

Are înţelesul atribuit acestui termen în Anexa 3 la prezentul
Contract.

Sistemul Electroenergetic Naţional

Ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de
protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte echipamente
electroenergetice conectate între ele.

Schimbare de circumstanţe

Are înţelesul atribuit acestui termen în clauza 11 (1) a
prezentului Contract.
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TG

Tarif zonal aferent serviciului de transport pentru introducerea
de energie electrică în reţea.

TL

Tarif zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de
energie electrică din reţea.

Zi Contractuală [D]

Ziua de furnizare a energiei electrice. Aceasta începe la ora
00:00 şi se încheie la ora 24:00, ora locală a României.

Zi Contractuală [D+1]

Ziua ulterioară zilei de furnizare a energiei electrice [D]. Aceasta
începe la ora 00:00 şi se încheie la ora 24:00, ora locală a
României.

Zi Lucrătoare

Zi calendaristică, cu excepţia sâmbetei, duminicii şi a oricărei zile
declarate sărbătoare legală în România, când băncile din
România sunt deschise pentru operaţiuni.

Ziua [D-1]

Ziua ce precede ziua de livrare [D]. Aceasta începe la ora 00:00 şi
se încheie la ora 24:00, ora locală a României. În această zi
Consumatorul transmite Furnizorului cererea fermă şi cererea
orientativă de energie electrică pentru ziua [D] şi respectiv
[D+1].
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ANEXA 2

TOTAL CONSUM ENERGIE PE PERIOADA
…………. – ………………
Cantitati estimate [MWh]
S.C. ……………….
Adresa loc de consum ……………..
Luna

Cantitati contractate (MWh)
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ANEXA 3

PREŢUL DE CONTRACT
TERMENE ŞI MODALITĂŢI DE
FACTURARE ŞI PLATĂ
Art. 1. Preţul de Contract
Pretul de contract este compus din :
Tarifele specifice reglementate (in lei) conform Ordinelor ANRE nr. 107, 108, 109,110, 111, 112, 113, 114 /
14.12.2016, in functie de zona de distributie de care apartie, pentru aprobarea tarifelor de distributie prestat de
operatorii principali de distributie, Ordin ANRE nr. 27/22.06.2016 pentru aprobarea tarifelor de transport si
sistem, astfel:

Nr. Crt.

Tarife:

1.

Pb – Preț de baza energie electrica

2.

………

4.

Tarif zonal pentru introducerea de energie electrică în rețea
- TG (componenta medie de injecție)
Tarif zonal pentru extragerea de energie electrică din rețea TL
Tarif pentru serviciul de sistem

5.

Tarif IT pentru serviciul de distribuție a energiei electrice

……….

6.

Tarif MT pentru serviciul de distribuție a energiei electrice

……….

7.

Tarif JT pentru serviciul de distribuție a energiei electrice

……….

3.

Zona de distribuție:
( Operatorul de
distribuție)
.........

……….
……….

Valoare totală a tarifelor cu furnizare pe MT/JT: Tee = ………..lei/MWh
Pret de ontract MT/JT = ………..lei/MWh
Nu sunt incluse şi vor fi percepute în plus faţă de Pc, prin evidențierea separată în cadrul facturii,
următoarele:
1. preţul final energie (pret contract Pc) nu contine: certificate verzi, taxa de cogenerare, acciza si TVA.
2. in conformitate cu Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie, cu modificarile si completarile ulterioare, plata cetificatelor verzi se
face lunar, valoarea cetificatelor verzi se factureaza separat fata de tarifele/preturile pentru energia
electrica. Aceasta valoare reprezinta produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de
certificate verzi (CV/MWh) estimata de catre ANRE, cantitatea de energie electrica facturata (MWh) si
pretul certificatelor verzi calculat ca pret mediu ponderat al tranzactiilor din piata centralizata a
certificatelor verzi in luna anterioara lunii de facturare sau ultima medie ponderata lunara disponibila,
urmand ca furnizorul să emită o factură de regularizare a costurilor cu certificatele verzi la stabilirea
cotei finale;
3. Taxa de cogenerare va fi evidentiata separat in factura calculata conform Ordin ANRE nr. 119/2013
cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea acesteia fiind de 13,01 lei/MWh, conform Ordin
ANRE nr. 117/2016;
4. Pretul de baza ( Pb ) este garantat pe toata perioada contractuala;
5. Plata in 20 de zile calendaristice de la data trasmiterii;
6. Preţul de contract ( Pc ) al energiei electrice poate fi micşorat / majorat in conformitate cu
reglementarile ANRE in vigoare.
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Art.2. Facturarea si plata consumului de energie electrica
2.1. Conditii si termene de plata
2.1.1. Pe parcursul derularii contractului, in data de 15 a lunii premergatoare lunii de consum furnizorul va
emite catre consumator o factura, reprezentand 50% din cantitatea estimată a se consuma în luna de consum.
2.1.2. In primele 10 zile calendaristice ale lunii urmatoare lunii de livrare, vanzatorul va emite catre cumparator
o factura de regularizare energie electrica.
Factura de regularizare energie electrica va cuprinde:
- Contravaloarea energiei electrice active consumate in luna de livrare respectiva;
- Contravaloarea energiei reactive consumate de catre consumator, calculata conform reglementarilor
in vigoare si facturata de catre distribuitor furnizorului;
- Acciza corespunzatoare energiei electrice furnizate, calculata in conformitate cu
legislatia in
vigoare;
- Contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta conform Ordinelor ANRE;
- Contravaloarea Certificatelor verzi;
- Orice penalizari, obligatii legale sau sume restante datorate de consumator.
2.1.3. Conform art.8, alin.4 din Legea 220/2008 republicata si modificata, valoarea certificatelor verzi
reprezinta produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate (CV/MWh)
estimate de ANRE, cantitatea de energie electrica facturata (MWh) si pretul certificatelor verzi calculat
ca pret mediu ponderat al tranzactiilor din piata centralizata a certificatelor verzi in luna anterioara
lunii de facturare sau ultima medie ponderata lunara disponibila.
2.1.4. Regularizarea sumelor ce reprezinta costurile de achizitionare a certificatelor verzi corespunzatoare
consumului de energie electrica activa inregistrata pe parcursul unui an calendaristic se va face dupa
publicarea Ordinului ANRE privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi de catre
furnizorii de energie electrica pentru energia electrica furnizata consumatorilor, pentru anul
calendaristic anterior, astfel:
a. pana cel tarziu 01 septembrie a fiecarui an furnizorii de energie electrica si producatorii prevazuti la
alin. (1) din lege, vor regulariza, in transe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, in
functie de cota anual stabilita de ANRE;
b. consumatorul va achita factura astfel emisa in termen de 10 zile indiferent daca contractul mai este
sau nu in vigoare la data emiterii facturii de regularizare.
2.1.5. Orice factura emisa in temeiul prevederilor Contractului si al anexelor sale va fi achitata integral, prin
virament bancar in contul vanzatorului indicat in preambulul Contractului, in termen de 20 de zile
calendaristice, de la data primirii acesteia. Se considera drept data a platii data la care contul
vanzatorului este creditat cu suma respectiva.
2.1.6. În cazul în care consumatorul achită în termen de 5 de zile de la data scadenţei facturii emise de
furnizor, acesta nu datorează dobânzi penalizatoare.
2.1.7. Daca o factura emisa conform Contractului, nu este onorata in termenul prevazut la art. 2.1.6. din
prezenta anexa, atunci cumparatorul va plati penalitati si dobanzi conform codului fiscal, pentru
fiecare zi de intarziere, conform facturii respective, pana la efectuarea platii. Penalitățile nu pot depăși
valoarea facturii.
2.1.8. Facturile vor fi transmise prin fax/e-mail si posta, cu confirmare de primire, la adresa indicata de
consumator in Contract.
2.1.9. Consumatorul nu poate invoca drept cauza exoneratoare de la plata contravalorii facturilor emise in
temeiul Contractului, neprimirea facturilor, ca urmare a modificarii numarului de fax si/sau a adresei,
daca aceasta modificare nu a fost comunicata furnizorului in conditiile prevazute in prezentul contract.
2.1.10. Energia reactivă (inductivă şi/sau capacitivă) precum si acciza datorata bugetului de stat ca urmare a
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derulării Contractului nu este inclusă în pretul de contract şi va fi inclusa separat in factura emisa in
conditiile pct. 2.1.2. din prezenta anexa, în conformitate cu factura emisă de operatorul de distribuţie
aferentă lunii contractuale respective, precum si cu reglementarile legale in vigoare.
2.1.11. Fiecare parte contractanta va suporta toate comisioanele bancare ale bancii proprii si a celor
corespondente. Toate taxele si comisioanele rezultate din implementarea si derularea Contractului se
vor aplica in concordanta cu legislatia romaneasca.
2.1.12. La încetarea Contractului, in termen de maximum 42 de zile furnizorul are obligatia e a transmite
clientului final factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligatiilor de plata. Clientul final are
obligatia sa plateasca contravaloarea facturii pana la termenul scadent conform pct. 1.5.

Art.3. Modificarea pretului de contract
3.1. Modificarea pretului de contract se face cu respectarea prevederilor contractuale.
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