Principalele clauze ale contractului de furnizare

Obiectul Contractului
Obiectul prezentului Contract îl reprezintă furnizarea de energie electrică, cu servicii incluse de
distribuție și de sistem (după caz) la locul de consum declarat.
Condițiile Generale de Contractare aplicabile prezentului Contract sunt atașate în anexă la
acesta și fac parte integranta din Contract. Acesta reprezintă voința Părților și înlătura orice
înțelegere verbala sau scrisa dintre acestea, anterioară încheierii lui.
Clientul declara ca va utiliza energia electrică numai pentru propriul consum casnic.
Durata Contractului
Prezentul Contract se încheie pentru o perioadă de 12 luni, cu intrare în vigoare la data de
.................... (data începerii furnizării), dar nu mai devreme de semnarea în prealabil a
contractului de distribuţie, respectiv de transport de energie electrică și nu mai devreme de
expirarea unui termen de asteptare de 14 zile de la data acceptării ofertei Furnizorului,
specificată la Art. 3 de mai jos (în continuare „Oferta”).
In cazul in care nu vor interveni modificari ale pretului la solicitarea scrisa a uneia Parti, intr-un
termen de 30 de zile anterior datei expirarii contractului, valabilitatea prezentului Contract se
prelungeste automat pentru perioade succesive de 12 luni la ultimul pret de baza al energiei
electrice agreat de Parti.
In cazul prelungirii automate a valabilitatii prezentului Contract in conformitate cu prevederile
alin. 2, Furnizorul va transmite o notificare de informare catre Client.
Condiţii de încetare a Contractului
Prezentul Contract poate înceta
prin:
• Acordul de voință al Părților;
• Denunțarea unilaterală de către Client, în vederea schimbării furnizorului, conform
Procedurii de schimbare a furnizorului, precum și în celelalte cazuri prevăzute de lege,
cu respectarea condițiilor/clauzelor Contractului și cu o notificare prealabilă de cel puțin
21 de zile;
• Prin reziliere, în condițiile prevăzute la alin. 2 - 4 de mai jos.
Contractul poate fi reziliat de către Furnizor în următoarele cazuri:
• Sustragerea de energie electrică de către Client, constatată prin hotărâre
judecătorească definitivă;

•
•
•

Neplata facturilor, la termenele și în condiţiile prevăzute în Contract, urmată de
întreruperea alimentării cu energie la locul/locurile de consum, în condiţiile legii;
Încetarea dreptului de folosință al Clientului asupra locului de consum;
Alte cazuri prevăzute de lege.

Rezilierea din inițiativa Furnizorului se efectuează cu un preaviz de minim 15 zile, cu excepția
cazului sustragerii de energie electrică, situație în care rezilierea poate produce efecte de la
data constatării prin hotărâre judecătorească definitivă.
În cazul rezilierii din inițiativa Clientului, Contractul încetează la termenul specificat în
notificarea privind intenția de încetare, sub rezerva achitării în avans de către Client a
contravalorii ultimei facturi aferente perioadei contractuale reflectând consumul estimat a fi
realizat până la data efectivă a rezilierii, urmând ca în baza citirii finale să se emită o factură de
regularizare.
Indiferent de modul de încetare a prezentului Contract, obligațiile de plată născute prin acest
Contract rămân datorate și se vor plăti la termenul prevăzut în temeiul Contractului.
Răspundere contractuală
Furnizorul și/sau Operatorul de rețea nu răspund pentru daune rezultate din întreruperea
furnizării energiei electrice sau calitatea necorespunzătoare a energiei electrice atunci când
acestea sunt cauzate de:
• forța majoră/condițiile meteorologice deosebite pentru care Furnizorul/Operatorul de
Rețea poate demonstra că acestea l-au împiedicat să își respecte obligațiile
contractuale;
• întreruperi planificate notificate conform Standardului de performanţă pentru serviciul
de distribuție/transport și sistem;
• întreruperi în situații excepționale, dacă Operatorul de rețea și Furnizorul au acționat în
conformitate cu prevederile reglementarilor în vigoare pentru astfel de situații.
Neachitarea de către Client a facturii reprezentând contravaloarea consumului de energie
electrica în termenul scadent stipulat în Contract dă dreptul Furnizorului să ia succesiv
următoarele măsuri:
• perceperea de penalități de întârziere, calculate asupra valorii neachitate, în
cuantum egal cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligațiilor către
bugetul de stat, conform Codului de Procedură Fiscală, începând cu ziua
calendaristică următoare scadenței și până la achitarea integrală a facturii,
inclusiv ziua plății.
• întreruperea furnizării energiei electrice, începând cu a 17-a zi lucrătoare după
data transmiterii preavizului de sistare. Preavizul de sistare se va trimite în

termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data scadentă a facturii, urmând ca
toate consecințele ce decurg din această întrerupere să cadă în responsabilitatea
exclusivă a Clientului. După achitarea integrală a facturilor restante, Furnizorul
va relua furnizarea de energie electrica către Client.
• rezilierea de drept a Contractului, începând cu a 31-a zi calendaristică de la data
scadenței, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care Clientul nu
achită integral contravaloarea serviciilor facturate și a majorărilor de întârziere,
fără alte formalități sau intervenția instanței.
În cazul în care Clientul nu efectuează în termen de 1 an de la data rezilierii Contractului,
anunţată de Furnizor, plata integrală a tuturor datoriilor financiare pe care le are către Furnizor
sau Operatorul de reţea, acesta din urmă poate să demonteze elemente ale instalației de
racordare.
Modalitatea de facturare si plata a energiei electrice
Furnizorul va emite lunar și va trimite Clientului o factură reprezentând contravaloarea energiei
electrice măsurate și transmise de Operatorul de reţea (OR) sau a cantităţilor convenite cu
Clientul prin Prognoza de consum prevăzută în Anexa 1 sau contravaloarea energiei electrice
stabilte in sistem paușal de către Operatorul de Rețea (OR). În situaţiile în care consumul de
energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabileşte în sistem paușal în
conformitate cu procedura specifică aprobată de ANRE prin Ordinul nr. 190/2020.
În situaţia în care Operatorul de reţea recalculează consumul Clientului, conform Ordinului
nr.190/2020, în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data remedierii
defectului/înlocuirii contorului/grupului de măsurare sau a emiterii buletinului de verificare
metrologică de către un laborator de metrologie autorizat BRML, după caz, OR întocmeşte
procesul verbal. Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului Contract este
măsurată de către Operatorul de măsurare autorizat, în conformitate cu dispozițiile Codului
de măsurare a energiei electrice în vigoare la data efectuării serviciului de măsurare.
Clientul va plăti integral factura până la data scadentă, prin intermediul oricărei modalităţi puse
la dispoziţie de către Furnizor detaliate în factură și afișate pe pagina de internet a Furnizorului.
Valoarea certificatelor verzi este facturată separat fată de preţul pentru energia electrică,
conform prevederilor legale în vigoare, după algoritmul descris în Condiţii Generale de
Contractare.

La încetarea Contractului, Furnizorul va emite și va trimite Clientului o factură finală de
regularizare, în baza citirii/estimării finale transmise de Operatorul de reţea. Clientul va achita
această factură în termen de 30 zile de la data facturii.
În cazul în care plata se realizează prin virament bancar, obligaţia de plată se consideră
îndeplinită în ziua alimentării contului bancar al Furnizorului cu sumele care au făcut obiectul
plăţii.

