CONTRACT
DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE
LA CONSUMATORUL ...........................................................
Nr. ..................... din data ...................................
Partile contractante
Intre S.C. MENAROM P.E.C. S.A., cu sediul in Galati, Calea Prutului nr. 12, judetul
Galati, telefon 0236-448 931, fax 0236-448 257, cod unic de inregistrare RO 16925453, inscrisa la
Oficiul registrului comertului la nr. J/17/1808/2004, cont de virament RO84 INGB 0010 0000 3109
8911, deschis la ING BANK Sucursala Galati, titular al licentei ANRE nr. 1256/31.05.2013,
reprezentata prin Director General, Vergiliu Sorin Vals, denumita furnizor, avand calitatea de
vanzator, pe de o parte
si
S.C.
.................................................................
S.A.,
cu
sediul
in
............................................................., telefon........................, fax............................. cod unic de
inregistrare. RO....................., inscrisa la Oficiul registrului comertului sub nr. J................., cont
virament ..........................................., deschis la .........................................., reprezentata prin
Director General, ........................................, denumita consumator, avand calitatea de cumparator,
pe de alta parte,
s-a incheiat prezentul contract.
Terminologie
Art. 1. - Termenii utilizati in prezentul contract sunt definiti in Anexa nr. 1.
Obiectul contractului
Art. 2. - Obiectul contractului il constituie furnizarea energiei electrice la locurile de consum
aferente ....................................................................................., mentionate in anexa 2a.
Conditii de desfasurare a furnizarii
Art. 3. - (1) Cantitatea de energie electrica ce urmeaza sa fie cumparata de consumator de la
furnizor in fiecare interval baza de decontare este prevazuta in Anexa nr. 2 la prezentul contract.
(2) Consumatorul va plati furnizorului contravaloarea energiei contractata la pretul prevazut
in Anexa nr. 3.
(3) La incetarea contractului, in situatia in care consumatorul nu mai are debite fata de
furnizor, regularizarea se face prin emiterea unei facturi de catre furnizor si plata acesteia de catre
consumator, la termenele prevazute in Art. 5. alin. (4), (5) si (6).
(4) 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,
consumatorul nu poate solicita furnizorului plata de daune.
(5) Energia electrica furnizata conform prevederilor prezentului contract este masurata in
conformitate cu “Codul de masurare a energiei electrice”, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE
nr. 17/20.06.2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480 din 04.07.2002.
(6) Incheierea contractelor conexe, privind furnizarea de energie electrica, cad in sarcina
furnizorului.
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Art. 4. - (1) Partile vor respecta instructiunile si comenzile operative emise de catre
operatorul de sistem in baza Codului Tehnic al Retelei de Transport. Obligatiile ce revin fiecarei
parti in baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauza a nerespectarii Codului Tehnic al
Retelei de Transport si Codului Tehnic al Retelei de Distributie.
(2) Furnizorul va comunica, Operatorului Pietei de Energie Electrica, datele necesare, pe
toată durata contractului.
Modalitati de plata
Art. 5. - (1) Contravaloarea energiei electrice active ce urmeaza sa fie primita in fiecare luna
contractuala de catre furnizor de la consumator se calculeaza pe baza cantitatii de energie electrica
activa contractata in fiecare interval baza de decontare, determinata conform Anexei nr. 2, si a
pretului de contract pentru fiecare interval baza de decontare, conform Anexei nr. 3 la prezentul
contract.
(2) Contravaloarea energiei reactive se calculeaza conform Anexei nr. 3 la prezentul
contract si se factureaza in luna urmatoare celei in care a aparut.
(3) Pe parcursul derularii contractului, in interval de 3 zile lucratoare de la inceperea fiecarei
luni contractuale, furnizorul va emite catre consumator:
- o factura de regularizare reprezentand contravaloarea cantitatii de energie electrica activa
efectiv livrate in luna anterioara si a energiei electrice reactive tarifabile.
(4) Consumatorul va plati integral factura in termen de 15 zile financiare de la data emiterii
facturilor.
(5) Daca o factura emisa conform prezentului contract nu este onorata pana la data limita de
plata, atunci consumatorul va plati o penalizare la suma datorata de 0,1% pentru fiecare zi de
intarziere dupa trecerea termenului prevazut la alin. (4), pana in ziua efectuarii platii (exclusiv).
Penalitatile de intarziere nu pot depasi debitul la care sunt calculate.
(6) In caz ca o suma facturata de catre furnizor este contestata in parte de catre consumator,
atunci plata sumei necontestate se va efectua pana in ziua limita de plata. Pentru sumele contestate,
dar stabilite ulterior pe cale amiabila sau de catre instanta competenta ca fiind datorate de catre
consumator, acesta va plati o penalizare calculata potrivit Art. 5, alin. (6).
(7) Se considera drept data de efectuare a platii, data la care debitul legal datorat de
consumator este evidentiat in extrasul de cont al furnizorului.
Obligatii si garantii
Art. 6. - (1) Partile se obliga una fata de cealalta sa detina, pe parcursul derularii
contractului, toate aprobarile necesare fiecareia pentru executarea obligatiilor cuprinse in prezentul
contract, conformandu-se in acelasi timp tuturor cerintelor legale.
(2) Partile garanteaza una celeilalte ca prezentul contract reprezinta o obligatie valida,
legala, opozabila in justitie in termenii acestui contract.
(3) Partile se obliga una fata de cealalta sa asigure accesul, conform legii, la toate
informatiile, documentatiile, datele necesare bunei derulari a contractului si care sunt accesibile
conform reglementarilor in vigoare tuturor autoritatilor statului, institutiilor financiar-bancare, si
contractantilor.
(4) Partile se obliga sa respecte regulamentul de derulare a contractului, conform Art. 3. alin.
(9) si implicit confidentialitatea datelor, cu exceptia organelor abilitate de control.
Drepturile si obligatiile partilor
Art. 7. (1) Obligatiile furnizorului:
a) sa detina licenta de furnizare a energiei electrice si sa respecte prevederile acesteia privind
alimentarea consumatorilor;
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b) sa asigure consumatorului puterea si energia electrica in termenii prezentului contract si in
conformitate cu standardul de performanta;
c) sa asigure continuitatea in alimentare in limitele nivelului de siguranta precizat;
d) 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;
e) sa verifice functionarea echipamentelor de masurare a energiei electrice, conform
reglementarilor legale in vigoare;
f) sa anunte consumatorul, cu minimum 5 zile lucratoare inainte, despre intreruperile
programate in furnizarea energiei electrice, in conditia incheierii unui protocol dintre
consumator, furnizor si operatorul de distributie;
g) in cazul unor defectiuni in instalatia de utilizare a consumatorului, sa ia masuri, la cererea
scrisa a acestuia, de intrerupere a furnizarii energiei electrice si de separare vizibila a
instalatiei de utilizare a consumatorului de instalatia de alimentare;
h) sa citeasca la datele convenite contoarele de energie electrica, pentru stabilirea cantitatilor
facturabile;
i) sa initieze modificarea si completarea contractului de furnizare a energiei electrice si a
anexelor acestuia, ori de cate ori apar elemente noi sau atunci cand considera necesara
detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi;
j) sa factureze consumatorului energia electrica la preturile din contract;
k) 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 si conditiilor din Licenta de Furnizare;
l) sa acorde despagubiri pentru daunele dovedite de consumator, provocate de intreruperi in
alimentare.
(2) Drepturile furnizorului:
a) sa intrerupa furnizarea energiei electrice in conditiile nerespectarii de catre consumator a
clauzelor contractuale, cu un preaviz scris de 5 zile lucratoare;
b) in regim de limitari si restrictii, atunci cand este deficit de putere si/sau energie in S.E.N., sa
aplice consumatorului, cu instiintare prealabila, transele de limitare a puterii prevazute in
anexa la contractul de distributie, iar la ordinul dispecerului energetic, sa ia masuri de
deconectare a consumatorului, in scopul prevenirii sau lichidarii unor avarii in S.E.N. Aceste
masuri se aplica conform standardului de performanta;
c) 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;
d) sa solicite consumatorului constituirea unor garantii, in cazul in care consumatorul nu
efectueaza platile la termenele scadente doua luni consecutiv; valoarea acestora se stabileste
la contravaloarea energiei electrice contractate pentru luna de consum maxim din anul de
contract, conform Anexa nr. 2 la prezentul contract.
(3) Obligatiile consumatorului:
a) sa achite integral si la termen facturile emise de furnizor, eventualele corectii sau
regularizari ale acestora urmand sa fie efectuate la urmatoarea facturare;
b) sa notifice furnizorului, telefonic sau prin posta electronica, cu cel putin 24 de ore inainte de
ziua dispecerizabila, eventuale modificari ale consumurilor de energie electrica prognozate;
c) 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
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d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

mica decat cea corespunzatoare nivelului de siguranta poate produce incendii, accidente
umane, explozii, deteriorari de utilaje etc.;
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 consumatorului, in
scopul exploatarii sigure si economice a instalatiilor electrice;
sa respecte normele si prescriptiile tehnice in vigoare, in vederea eliminarii efectelor
negative asupra calitatii energiei electrice;
sa respecte dispozitiile dispecerului energetic, conform reglementarilor in vigoare privind
schema de functionare a instalatiilor consumatorului racordate la S.E.N.;
sa nu modifice valorile parametrilor de protectie si reglaj stabilite cu furnizorul si
distribuitorul/transportatorul;
sa intocmeasca si sa puna la dispozitia furnizorului, la cererea acestuia, curbele de consum
zilnice, pe perioada solicitata, iar consumatorii care au centrale electrice proprii
interconectate la S.E.N. sa comunice si datele privind functionarea acestora;
sa ia masuri de evitare a supracompensarii energiei reactive;
sa comunice in scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza
intocmirii contractului;
sa suporte orice consecinte asupra subconsumatorilor sai, ce decurg din restrictionarea sau
din intreruperea furnizarii energiei electrice catre subconsumatori ca urmare a nerespectarii
prevederilor prezentului contract, inclusiv in cazul neplatii energiei electrice;
sa suporte costul remedierii defectiunilor produse in instalatiile furnizorului si/sau
distribuitorului/transportatorului, dovedite a fi din vina consumatorului, al contravalorii
justificate a pagubelor produse.
sa pastreze intacte echipamentele de masurare a energiei electrice si sa nu influenteze
functionarea corecta a acestora;
sa respecte obligatiile pe care furnizorul si le-a asumat in numele consumatorului la
incheierea contractelor conexe prezentului contract pentru serviciul de distributie;
sa notifice furnizorului cel mai tarziu pe data de 25 a lunii de facturare, modificarea
cantitatilor de energie electrica contractate pentru luna calendaristica urmatoare, prevazute
in Anexa nr. 2 la prezentul contract, care devin cantitati contractate.
(4) Drepturile consumatorului:

a) sa consume energie electrica in conformitate cu prevederile prezentului contract;
b) sa solicite 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 beneficieze contra cost de serviciile furnizorului, in conditiile negocierii unor contracte
pentru prestari de servicii energetice, conform prevederilor legale;
d) sa verifice respectarea prevederilor prezentului contract in prezenta delegatului imputernicit
al furnizorului;
e) sa aiba acces la grupurile de masurare/contoare in vederea decontarii, chiar daca acestea se
afla in incinta furnizorului/distribuitorului;
f) sa racordeze la instalatii proprii, cu avizul scris al furnizorului, in conditii legale,
consumatori de energie electrica (subconsumatori). Cu exceptia retransmiterii energiei
electrice la joasa tensiune, consumatorul trebuie sa detina licenta de distributie in acest scop;
g) sa solicite distribuitorului/transportatorului masuri pentru remedierea defectiunilor si a
deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie/transport;
h) sa solicite furnizorului plata daunelor provocate ca urmare a intreruperilor cauzate de acesta.
Modificarea circumstantelor
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Art. 8. (1) In sensul prezentului contract, prin “modificare de circumstante” se intelege
intrarea in vigoare a unor legi/reglementari, precum si modificarea/aprobarea celor existente,
ulterior incheierii prezentului contract.
(2) In cazul in care ANRE, prin Ordine sau Decizii emise, modifica valoarea tarifelor
pentru transportul energiei electrice, serviciile de sistem, administrarea pietei angro de energie
electrica, achizitie si tarifele de distributie a energiei electrice, ulterior semnarii contractului, pretul
de contract se modifica, prin aplicarea noilor tarife;
(3) Modificarea preţului propriu de livrare, din structura pretului de contract, stabilita in
anexa 3, se va negocia între părţi, la solicitarea scrisă şi motivată a uneia dintre parti.
Durata si rezilierea contractului
Art. 9. – Contractul de furnizare a energiei electrice se incheie pe perioada
..............................................., cu posibilitatea de prelungire cu acordul partilor.
Art. 10. – (1) Rezilierea prezentului contract se produce de plin drept, fara a fi necesara
punerea in intarziere si fara interventia instantei de judecata, din initiativa furnizorului in
urmatoarele cazuri:
a) neplata repetata, in conditiile si la termenele stabilite in contract a contravalorii energiei
electrice furnizate si a penalitatilor aferente, cu un preaviz de 5 zile lucratoare;
b) pierderea de catre vanzator a calitatii de furnizor licentiat, care a stat la baza incheierii
contractului, cu un preaviz de 5 zile lucratoare de la pierderea acestei calitati;
c) refuzul consumatorului de a incheia un nou contract ori de a reactualiza contractul existent,
in cazul modificarii reglementarilor ANRE sau a conditiilor tehnico-economice din
momentul incheierii acestuia, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, de la data instintarii;
d) cu anuntarea prealabila in scris a consumatorului, in termen de minim 30 de zile
calendaristice;
e) in alte conditii prevazute de reglementarile legale in vigoare.
(2) Rezilierea contractului din initiativa consumatorului, de plin drept, fara a fi necesara
punerea in intarziere si fara interventia instantei de judecata se va produce:
- in conformitate cu “Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica de catre
consumatorul final”, aprobata cu Ordinul Presedintelui ANRE nr. 105 / 2014;
- cu anuntarea prealabila in scris a furnizorului, in termen de minim 30 de zile
calendaristice;
(3) Sistarea temporara a furnizarii energiei electrice se poate efectua, fara rezilierea
contractului, la solicitarea in scris a consumatorului, dupa un termen de 30 de zile calendaristice de
la solicitare, pentru o perioada de minimum 2 luni si de maximum 6 luni. Consumatorul va plati
furnizorului, lunar, aferent perioadei de sistare a furnizarii energiei electrice, o compensatie de 10%
din valoarea energiei electrice contractata in lunile respective.
Forta majora
Art. 11. - (1) Partile sunt exonerate de orice raspundere pentru neindeplinirea in totalitate
sau in parte a obligatiilor ce decurg din acest contract, daca aceasta este rezultatul actiunii fortei
majore. Circumstantele de forta majora sunt acelea care pot aparea in cursul executarii prezentului
contract, in urma producerii unor evenimente extraordinare, de neinlaturat , care nu au putut fi luate
in considerare de parti la incheierea contractului si care sunt in mod rezonabil in afara vointei si
controlului partilor.
(2) Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice acest lucru in scris celeilalte parti in
termen de 48 de ore de la aparitia acesteia, cu confirmarea organului competent, de la locul
producerii evenimentului ce constituie forta majora.
(3) Neindeplinirea obligatiei de comunicare a fortei majore nu inlatura efectul exonerator de
raspundere al acesteia, dar antreneaza obligatia partii care o invoca de a repara pagubele cauzate
partii contractante prin faptul necomunicarii.
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Raspunderea contractuala
Art. 12. - Pentru neexecutarea, in totalitate sau in parte, a obligatiilor prevazute in prezentul
contract, partile raspund conform prevederilor legale in vigoare.
Litigii
Art. 13. - Eventualele divergente intervenite inainte de incheierea contractului, care nu se
pot rezolva pe cale amiabila, se vor inainta pentru solutionare autoritatii competente, in termen de
30 de zile de la aparitia acestora.
Confidenţialitate
Art. 14. - Fiecare parte convine ca va asigura confidenţialitatea tuturor informaţiilor,
documentaţiilor, datelor sau cunoştinţelor furnizate ei de către cealaltă parte ca urmare a acestui
Contract (informaţii confidenţiale) nu va dezvălui aceste informaţii la terţe părţi şi nu va utiliza
informaţiile confidenţiale, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte părţi, cu
următoarele excepţii:
a)
aceste punct nu se aplică pentru informaţiile confidenţiale care au fost făcute publice
fără a se încălca prevederile acestui punct, sau care erau deja în posesia îndreptăţită a
celeilalte părţi sau care au fost obţinute de către aceasta de la o terţă parte îndreptăţită să
le difuzeze;
b)
o parte poate furniza informaţii confidenţiale în conformitate cu orice cerinţe legale care
presupun acest lucru, în conformitate cu reglementările în vigoare şi deasemenea
instituţiilor financiare, consultanţilor şi contractanţilor a căror activitate necesită în mod
îndreptăţit difuzarea respectivelor informaţii.
Art. 15. - Prevederile Art. 14 rămân valabile 5 ani după terminarea sau expirarea
contractului.
Art. 16. - Anexele nr. 1, 2, 2a, si 3 fac parte integranta din prezentul contract.
Art. 17. - Prezentul contract a fost incheiat la data de ..................................., in doua
exemplare, deopotriva originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta, si isi va
produce efectele incepand cu data de .....................................

FURNIZOR
S.C. MENAROM P.E.C. S.A.

CONSUMATOR
Director General,

Director General,
Vergiliu Sorin Vals
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