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                                                                     CONTRACT  
de furnizare a energiei electrice la consumatori eligibili 

nr......................din data ................................. 
 

Părţile contractante 

 Între ICCO ENERG S.R.L – in Reorganizare, cu sediul în Braşov, adresa str.Spicului nr. 3, judeţul 

Brasov, codul poştal 500059, telefon 0268.401253, fax 0268.401287., înscrisă în registrul comerţului la nr. 

J08/2664/2007, cod fiscal RO 22500279, licenţă ANRE nr. 2156/2019, cont bancar unic 

RO84BACX000000015859700, deschis la Unicredit Bank, reprezentată prin Calin Costan – Administrator 

special si Andreea Cristoloveanu – Director executiv, denumita furnizor, având calitatea de vânzator, pe de o 

parte, 

 si .............................................. ,cu sediul în str. .............., nr ..............., ....................,jud. 

.................., înscrisă în registrul comerţului la nr. ......................................., .................................., cont 

de virament nr. .......................................................... deschis la ............................ , nr. de 

telefon:............................................ reprezentată prin Administrator ...................................................., 

denumită consumator, având calitatea de cumpărător, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract. 

Terminologie 

 Art.1. –  Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr.1. 

Obiectul contractului 

 Art.2. – (1) Obiectul contractului îl constituie furnizarea energiei electrice la locul de consum: 

- ........................................................................................... 

Condiţii de desfăşurare a furnizării 

 Art.3. – (1) Cantitatea de energie electrică prognozată a fi consumată în fiecare lună este prevăzută 

în Anexa nr.2, (tabel 1). Cantitatea prognozată este orientativă, consumatorul nefiind penalizat pentru 

nerespectarea cantităţilor de energie prognozate.  

(2) Anexa 2 (tabel 1) se completează la data semnării contractului şi apoi cu cel puţin 15 de zile 

înainte de începerea unui nou an contractual. Se poate actualiza lunar, cu cel puţin 10 zile înainte de 

începerea lunii contractuale. 

    (3) Consumatorul va plăti furnizorului contravaloarea energiei electrice consumate la preţul şi 

condiţiile prevăzute în Anexa nr.3.  

(4) Încheierea contractelor de transport şi distribuţie, se face de către furnizor. 

(5) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract, este masurată în 

conformitate cu Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordin al preşedintelui ANRE nr. 103 / 

01.07.2015  publicat în M.O. nr. 523 / 14.07.2015. 

 (6) Pentru diferenţele dintre cantitatea de energie electrică contractată şi cea efectiv furnizată ca 

urmare a instrucţiunilor şi comenzilor operative emise de operatorul de sistem, consumatorul nu poate 

solicita furnizorului plata de daune. 
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(7) În calitate de titular al contractelor de transport şi distribuţie care condiţionează derularea 

prezentului contract, furnizorul va reprezenta consumatorul în litigiile cu operatorul de sistem şi/sau cu 

distribuitorul de energie electrică. 

Art.4. – (1) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către operatorii de 

reţea în baza Codului tehnic al reţelei de transport, aprobat prin Ordinul  ANRE nr. 20 / 27.08.2004 cu 

modificari si completari prin Ordinul 35 / 06.12.2004  şi în baza Codului tehnic al reţelei de distribuţie 

aprobat prin Ordinul  ANRE nr. 128 / 2008 . Obligaţiile ce revin fiecărei părţi în baza prezentului contract nu 

pot fi invocate drept cauză a nerespectării Codului tehnic al reţelei de transport sau distribuţie. 

 (2) Furnizorul, va comunica pe toata durata contractului, datele necesare operatorului comercial 

(OPCOM) sau altei entităţi desemnate pentru decontare.   

Modalităţi de plată 

  Art.5. - (1) Contravaloarea energiei electrice ce urmează să fie primită în fiecare lună contractuală 

de către consumator de la furnizor se calculează pe baza cantităţii de energie electrică consumată în fiecare 

interval bază de decontare şi a preţului de contract pentru fiecare interval bază de decontare, conform 

Anexei nr.3. Preţul din Anexa 3, nu cuprinde accize şi TVA şi contributia de cogenerare si  poate fi modificat 

cu acordul partilor, prin act aditional, sau daca intervin  circumstanţele de art. 8. 

(2) Pe parcursul derularii contractului, furnizorul va emite catre consumator, în perioada 1-5 a lunii 

urmatoare lunii de consum o factura reprezentand : 

- un avans de 50% din contravaloarea energiei electrice estimate a se consuma in luna in curs          

- regularizarea consumului pentru luna incheiata, care va reprezenta cantitatea de energie efectiv 

consumata din care se scad cantitatile de energie facturate in avans si contravaloarea energiei electrice 

reactive facturate de operatorul de distributie furnizorului. 

In cadrul facturii de regularizare a consumului se va include si valoarea costului cu certificate verzi 

pentru luna care s-a incheiat, cost care se va determina in conformitate cu anexa nr. 4.  

 (3) Plata facturii emise conform alin.(2) se va face cu OP la ....... zile de la data emiterii facturi. 

(4) Furnizorul are obligatia de a trimite factura în ziua emiterii ei pe e-mail la adresa : 

....................................... 

(5) Dacă o factură emisă conform prezentului contract nu este onorată la data scadenţei stabilită la 

art5. alin.(3), atunci consumatorul va plăti o penalizare la suma datorată de 0,1%, pentru fiecare zi de 

întârziere calculată începând din ziua următoare scadenţei până în ziua efectuării plăţii (exclusiv). Valoarea 

totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul sumei asupra căreia se calculează. 

(6) În cazul în care o sumă facturată de către furnizor este contestată integral sau în parte de către 

consumator, acesta va înainta o notă explicativă furnizorului, cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma 

rămasă necontestată până la data scadenţei. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă 

sau hotărâre judecătorească a fi datorate de consumator, acesta va plăti suma datorată, fără a fi obligat la 

plata de penalităţi. 

 (7) Sumele vor fi facturate şi plătite în lei, prin transfer bancar în contul furnizorului. Se consideră 

drept dată de efectuare a plăţii, data la care suma s-a inregistrat în extrasul de cont al furnizorului, conform 

ştampilei bancare de pe ordinul de plată. 
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(8) Pentru neplata facturilor emise conform termenului din prezentul contract, în termen de 40 zile 

de la data emiterii facturii, furnizorul întrerupe furnizarea energiei electrice, cu un preaviz de 10 zile . 

(9) Reluarea furnizarii energiei electrice dupa intreruperea prevazuta la alin (7) se realizeaza în ziua 

lucratoare imediat urmatoare efectuarii platii integrale catre furnizor a facturii, a penalitatilor datorate si a 

cheltuielilor ocazionate de intreruperea si reluarea furnizarii . Cheltuielile ocazionate de intreruperea si 

reluarea furnizarii sunt reglementate si generate de catre distribuitor si vor fi refacturate catre consumator.  

(10) În cazul în care consumatorul nu efectueaza în termen de 15 zile de la data intreruperii 

furnizarii energiei electrice plata integrala a facturii si penalitatilor datorate, furnizorul are dreptul sa rezilieze 

contractul de furnizare a energie electrice si sa recupereze sumele datorate conform dispozitiilor legale în 

vigoare. 

(11) Partile convin sa regularizeze costurile achizitionarii certificatelor verzi în conformitate cu 

prevederile anexei 4. 

Obligaţii şi garanţii 

Art.6. - (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării contractului, toate 

aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract, conformându-se în 

acelaşi timp tuturor cerinţelor legale. 

(2) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă, legală, 

opozabilă în justiţie în termenii acestui contract. 

(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. 

Drepturile şi obligaţiile părţilor. 

Art.7.  

7.1. - Obligaţiile furnizorului 

Furnizorul are următoarele obligaţii: 

a) Să furnizeze energie electrică, în conformitate cu prevederile “Codului comercial al pieţei angro de 

energie electrică” aprobat prin Ordinul ANRE nr. 25/2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 989/2004, în 

condiţiile de calitate stabilite prin “Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei 

electrice” emis de ANRE prin Ordinul  nr. 118 / 17.07.2015 . 

b) să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia privind 

tranzacţiile pe piaţa angro de energie; 

c) să asigure consumatorului puterea şi energia electrică în termenii prezentului contract, sa asigure 

parametrii de calitate ai tensiunii si frecventei în conformitate cu Standardul de Performanata al Furnizarii 

Energieie Electrice. 

        d) să informeze operatorul de reţea pentru reconsiderarea mărimilor de reglaj ale protecţiilor 

din instalaţiile de distribuţie/transport, la cererea justificată a consumatorului . 
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           e) să asigure prin citire sau preluare de la operatorul de retea, la datele convenite, valorile de 

consum măsurate de contoarele de energie electrică, în vederea stabilirii cantităţilor facturate; 

           f) să factureze consumatorului energia conform art.5 din contract; 

           g) să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de consumator şi să răspundă în 

termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor acestuia, conform condiţiilor din Licenţa de Furnizare ; 

          h) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau a anexelor 

la acesta, ori de cate ori apar elemente noi sau atunci când consideră necesară detalierea, completarea sau 

introducerea unor clauze noi; 

i) sa asigure în punctele de delimitare parametrii de calitate, respectiv frecventa si tensiunea la 

valorile nominale, cu abaterile prevazute de reglementarile în vigoare, conform standardului de 

performanata; 

j) sa verifice functionarea echipamentelor de masurare a energiei electrice, conform reglementarilor 

legale în vigoare; 

k) sa anunte consumatorul, cu minimum 5 zile lucratoare inainte, despre intreruperile programate în 

furnizarea energiei electrice, în conditia incheieri unui protocol dintre consumator, furnizor si operatorul de 

distributie; 

l) în cazul unor defectiuni în 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; 

m) intreruperile datorate evenimentelor din RET si RED (avarii, comenzi de dispecer, situaţii de 

limitări în SEN) nu vor fi considerate “vina furnizorului” şi vor fi soluţionate prin reglementarile în vigoare, 

respectiv Contactul de Distribuţie, Contractul de Transport, Codul Tehnic al RET, Codul Tehnic al RED şi alte 

reglementări ale Autorităţii Competente. 

n) sa asigure continuitate alimentarii în conformitate cu prevederile corespunzatoare din „Standardul 

de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice”.  

 o) sa acorde despagubiri pentru daunele dovedite, provocate de intreruperi în alimentare, din culpa 

furnizorului. Aceste despagubiri nu vor depasi, pe intrerupere si în limita prejudiciului suferit de consumator, 

contravaloarea energiei electrice furnizate în cursul unei zile medii, ziua medie fiind stabilita pe baza ultimei 

citiri. Pentru intreruperile din aceeasi zi suma despagubirilor nu va depasi de doua ori pretul energiei 

furnizate în cursul unei zile medii. În cazul intreruperilor cauzate cu rea-vointa sau datorate unor erori 

umane grave în exploatarea retelelor de alimentare nu se mai aplica limitarea despagubirilor prevazute mai 

sus.  

    2. - Drepturile furnizorului 

Furnizorul are următoarele drepturi: 

a) să încaseze la termenele stabilite contravaloarea cantităţilor de energie electrică vândută si 

eventualele penalitati; 

b) să întrerupă furnizarea energiei electrice, în condiţiile nerespectării de către consumator a 

clauzelor contractuale, cu un preaviz de 10 zile lucrătoare; 
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c) să aiba acces permanent în incinta consumatorului, pentru verificarea instalaţiei de alimentare cu 

energie electrică, până la grupurile de măsurare inclusiv şi să verifice respectarea prevederilor contractuale;  

d) în regim de limitari si restrictii, atunci cand este deficit de putere si/sau energie în S.E.N., sa 

aplice consumatorului, cu instiintare prealabila, transele de limitare a puterii prevazute în anexa la contractul 

de distributie, iar la ordinul dispecerului energetic, sa ia masuri de deconectare a consurnatorului, în scopul 

prevenirii sau lichidarii unor avarii în S.E.N. Aceste masuri se aplica conform standardului de performanta; 

e) sa solicite consumatorului constituirea unor garantii, în cazul în 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 pretul de 

contract din Anexa 3 la prezentul contract. În cazul în care consumatorul nu depune garantia la sediul 

furnizorului în termen de 10 zile de la primirea solicitarii de la furnizor, acesta are dreptul sa rezilieze 

contractul de furnizare energie electrica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare, cu un preaviz de 15 zile.  

f) orice alte drepturi prevazute de legislatia si reglementarile în vigoare 

  7.3. - Obligaţiile consumatorului 

Consumatorul are următoarele obligaţii : 

a) să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor, în conformitate cu prevederile din 

contract; 

b) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea 

grupului de măsurare în maxim 12 ore; 

c) sa asigure prin solutii proprii, tehnologice si/sau energetice, evitarea unor efecte deosebite la 

intreruperea alimentarii cu energie electrica din S.E.N., în cazul în 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 produce incendii, accidente umane, explozii, deteniorari de utilaje etc.; 

d) 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 în continuare a receptoarelor importante în cazul functionarii automaticii din 

instalatiile distribuitorului sau ale consumatorului, în scopul exploatarii sigure si economice a instalatiilor 

electrice; 

e) sa respecte normele si prescriptiile tehnice în vigoare, în vederea eliminarii efectelor negative 

asupra calitatii energiei electrice; 

f) sa respecte dispozitiile dispecerului energetic, conform reglementarilor în vigoare privind schema 

de functionare a instalatiilor consumatorului racordate la S.E.N.; 

g) sa nu modifice valorile parametrilor de protectie si reglaj stabilite cu furnizorul si 

distribuitorul/transportatorul; 

h) sa puna la dispozitia furnizorului, la cererea acestuia, informatii despre programul de lucru si orice 

alte informatii necesare pentru prognozarea consumului de energie electrica, iar consumatorii care au 

centrale electrice proprii interconectate la S.E.N. sa comunice si datele privind functionarea acestora; 

i) sa ia masuri de evitare a supracompensarii energiei reactive; 
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j) sa comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza intocmirii 

contractului; 

k) 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 în cazul neplatii energiei electrice; 

l) sa suporte costul remedierii defectiunilor produse în instalatiile furnizorului si/sau 

distribuitorului/transportatorului, dovedite a fi din vina consumatorului, al contravalorii justificate a pagubelor 

produse; 

m) sa pastreze intacte echipamentele de masurare a energiei electrice si sa nu influenteze 

functionarea corecta a accstora; 

n) sa respecte obligatiile pe care furnizorul si le-a asumat în numele consumatorului la incheierea 

contractelor conexe prezentului contract pentru serviciul de distributie; 

o) sa notifice furnizorului în maxim 24 de ore de la constatarea oricaror nereguli în ceea ce priveste 

alimentarea cu energie electrica; 

p) orice alte obligatii prevazute de legislatia si reglementarile în vigoare. 

7.4. - Drepturile consumatorului 

Consumatorul are următoarele drepturi: 

a) să cumpere energie electrică, în conformitate cu prevederile prezentului contract; 

b) să solicite furnizorului modificarea si completarea prezentului contract si a anexelor acestuia sau 

sa iniţieze acte adiţionale la contract, atunci cand apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea 

ori completarea unor clauze contractuale; 

c) sa verifice respectarea prevederilor prezentului contract în prezenta delegatului imputernicit al 

furnizorului; 

d) sa aiba acces la grupurile de masurare/contoare în vederea decontarii, chiar daca acestea se afla 

în incinta furnizorului/distribuitorului; 

e) sa racordeze la instalatii proprii, cu avizul scris al furnizorului, în conditii legale, consumatori de 

energie electrica (subconsumatori).  

f) sa solicite distribuitorului/transportatorului masuri pentru remedierea defectiunilor si a 

deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie/transport; 

Modificarea circumstanţelor 

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) Partile vor modifica preturile de contract, prin incheierea de acte aditionale, astfel incat sa se 

permita recuperarea integrala de catre furnizor a costurilor suplimentare daca, ulterior incheierii contractului,  

apare o modificare de circumstante care are sau poate avea ca efect cresterea/scaderea preturilor de 

producere /achizitie a energiei electrice 
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(3)  Partile vor modifica preturile de contract, fara act aditional, astfel incat sa se permita 

recuperarea integral de catre furnizor a costurilor suplimentare daca, ulterior incheierii contractului,  apare o 

modificare de circumstante care are sau poate avea ca efect: 

a) modificarea preturilor se va efectua, 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 elecrica, achizitie si tarifele de distributie a energiei electrice. 

b) in cazul oricarei variatii a taxelor (inclusive a accizelor, TVA, etc) si a impozitelor la energie, se va 

face imediat o ajustare a tarifului negociat. 

(4) Modificarea preturilor de contract se va negocia intre parti, la solicitarea scrisa si motivate a 

unuia dintre ele, in termen de 5 zile calendaristice de la inregistrarea solicitarii. Noul pret va intra in vigoare 

in luna imediat urmatoare negocierii. 

(5) Pentru situatiile prevazute la art.8 alin(2) modifcarea preturilor din contract se va face prin 

incheierea de acte aditionale, iar pentru situatiile prevazute la art.8 alin(3) modificarea preturilor se va face 

imediat (o data cu modificarea si intrarea in vigoare a noilor valori) , printr-o adresa. 

Durata contractului. Rezilierea 

 Art.9. – Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pe o perioada de 12 luni. Contractul 

se prelungeste automat cu perioade succesive de 12 luni calendaristice, cu exceptia cazului in care, una 

dintre partile contractante, notifica in scris celeilalte parti, solicitarea de incetare a Contractului, cu minim 21 

zile calendaristice inainte de expirarea perioadei contractuale 

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) pierderea de catre furnizor a calitatii de furnizor licentiat, care a stat la baza incheierii 

contractului, cu preaviz de 15 zile lucratoare; 

b) neplata contravalorii energiei electrice furnizate în condiţiile stabilite şi a penalităţilor aferente pe 

o perioada mai mare de 55 de zile calendaristice, cu obligaţia trimiterii unei notificări prealabile scrise de 15 

zile lucrătoare; 

c) pierderea calitatii consumatorului de detinator al spatiului pentru alimentarea caruia s-a incheiat 

prezentul contract; 

d) situarea clientului in una din situatii : declansarea procedurii de faliment, declansarea procedurii 

de insolventa, depistarea cu incidente bancare la CIB , cu preaviz  de 30 zile.  

e) refuzul consumatorului de a încheia un nou contract ori de a perfecta sau reactualiza contractul 

existent, în condiţiile modificării reglementărilor sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza 

încheierii acestuia, cu un preaviz de 30 de zile de calendaristice; 

f) în alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare, cu un preaviz de 30 zile 

calendaristice, daca legea nu prevede altfel. 

(2) Rezilierea prezentului contract se produce de plin drept, fara a fi necesara punerea in intarziere 

si fara interventia instantei de judecata, din initiativa consumatorului in urmatoarele cazuri :  
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a) pierderea calitatii consumatorului de detinator al spatiului pentru alimentarea caruia s-a incheiat 

prezentul contract; 

b) în alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare, cu un preaviz de 30 zile lucrătoare, 

daca legea nu prevede altfel. 

 (3) In situatia rezilierii contractului din initiativa consumatorului conform art.10 alin(2) inainte de 

termenul prevazut la art.9 consumatorul are urmatoarele obligatii :  

a) de a achita cu cel putin 10 zile inainte de data rezilierii contractului integral consumul inregistrat 

pana la data emiterii notificarii, avansul pentru perioada de preaviz si regularizarea certificatelor verzi 

(conform anexei nr. 4) in baza facurilor emise.  

(4) În cazul neachitării facturilor emise în baza art.10 alin (3) în termenul stabilit, notificarea de 

reziliere devine nulă.  

(5) Prezentul contract poate înceta oricând prin acordul părților, cu acordarea unui termen de 

preaviz de 30 de zile calendaristice. 

 

Forţa majoră 

Art.11. - (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în 

parte a obligaţiilor ce decurg din acest contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore. 

Circumstanţele de forţă majoră sunt acelea care pot apărea în cursul executării prezentului contract, în urma 

producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare de părţi la încheierea 

contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor. 

(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în termen de 

48 de ore de la apariţia acesteia,  cu confirmarea organului competent de la locul producerii evenimentului 

ce constituie forţă majoră. 

(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de 

răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate părţii 

contractante prin faptul necomunicării.  

Răspunderea contractuală 

Art.12. - Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul 

contract, părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare. 

Litigii 

Art.13. - Litigiile decurgând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi 

rezolvate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente potrivit Codului 

de Procedura Civila.                                                

Confidenţialitate 

Art.14. - (1) Fiecare parte contractantă se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor, 

documentaţiilor, datelor sau cunoştinţelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract şi să 
nu le dezvăluie unei terţe părti, în totalitate sau parţial, fară consimţământul scris al celeilalte părţi 

contractante. 
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(2) Fac excepţie de la prevederile alin.(1): 

a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementarile în vigoare; 

b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului; 
c) informaţiile solicitate de operatorul de transport şi de sistem, în conformitate cu prevederile 

Codului tehnic al reţelei electrice de transport şi ale Codului Comercial al pieţei angro de energie electrică. 

d) prevederile alin.(1) rămân valabile timp de 5 ani după încetarea valabilităţii prezentului contract. 

Alte clauze 

Art.15. - (1) Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract. 

(2) Dacă printr-un act normativ (Lege, Ordonanţă a Guvernului, Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului, 

Hotărâre de Guvern, reglementari ANRE) sunt emise prevederi contrare clauzelor din prezentul contract, se 

aplica prevederile din actul normativ de la data intrării în vigoare a acestuia, iar părţile contractante au 

obligaţia modificării/completării într-un act adiţional la contract. 

(3) Fiecare persoana care semneaza acest contract in numele uneia dintre parti, declara si 
garanteaza ca a fost pe deplin imputernicita sa semneze acest contract  si ca au fost intreprinse toate 

masurile necesare pentru a autoriza semnarea acestuia. 

 Prezentul contract a fost încheiat la data de ...................................... în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte contractantă, şi îşi va produce efectele începând cu data ........................................... 

 

       Furnizor,                     Consumator, 

ADMINISTRATOR SPECIAL, 

Calin Costan 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Andreea Cristoloveanu 

 

 

 

ADMINISTRATOR,  

............................................... 
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ANEXA NR.1 

                                                                            la contractul nr.................. din data 

............................. 

Terminologie 

 
 

Autoritate 

competentă 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE 

Cod Comercial Colecţie de documente care reglementează participarea si relaţiile 

comerciale pe piaţa angro de energie electrică 

Codul de Măsurare a 

Energiei Electrice 

Reglementare tehnică din cadrul legislaţiei specifice sectorului energiei 
electrice care stabileşte obligativitatea şi principiile de măsurare a 

energiei electrice schimbate între instalaţii ale persoanelor juridice sau 
fizice care desfăşoară activităţi de producere, transport, distribuţie, 

furnizare sau utilizare (Codul  de Măsurare a Energ..iei Electrice) 

Codul Tehnic al 
Reţelelor Electrice de 

Distribuţie 

Colecţie de reglementări cu caracter tehnic prin care se stabilesc reguli şi 
proceduri obligatorii pentru toţi participanţii la Piaţa de Energie Electrică, 

pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea şi întreţinerea 
Reţelelor Electrice de Distribuţie (Codul Tehnic al Reţelelor Electrice de 
Distribuţie) 

Codul Tehnic al 
Reţelei Electrice de 

Transport 

Act normativ care face parte din sistemul de reglementări specific 
transportului energiei electrice şi conducerii prin dispecer a SEN. 

(Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport) 

Consum Net Energia pe care un Consumator de Energie Electrică o preia din Sistemul 

Electroenergetic Naţional 

Consumator Eligibil 

de Energie Electrică 

Consumatorul care poate să aleagă furnizorul şi să contracteze direct cu 

acesta energia necesară, având acces la reţelele electrice de transport 

şi/sau de distribuţie 

Consumator de 

Energie Electrică 

Persoană fizică sau juridică ce cumpără sau consumă energie electrică 

pentru consumul propriu şi, eventual, pentru un subconsumator racordat 

la instalaţiile sale (Legea nr. 13/2007) 

Contract de 

Distribuţie 

Contract încheiat între un Distribuitor şi un Titular de Licenţă pentru 
prestarea, de către Distribuitor, a serviciului de distribuţie a Energiei 

Electrice 

Contract de Transport Contract încheiat între Operatorul de Transport şi de Sistem şi un Titular 
de Licenţă, pentru prestarea, de către Operatorul de Transport şi de 

Sistem, a serviciului de transport al Energiei Electrice prin Reţeaua 

Electrică de Transport 

Convenţie de 

asumare a 
Responsabilităţii 

Echilibrării 

Convenţie standardizată stabilită de Operatorul de Transport şi de Sistem, 

care prevede drepturile şi responsabilităţile reciproce dintre Operatorul de 
Transport şi de Sistem şi o Parte Responsabilă cu Echilibrarea şi care 

trebuie semnată de fiecare Titular de Licenţă care solicită să fie înregistrat 

ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea 

Convenţie de 

Participare la Piaţa 

de Echilibrare 

Convenţie stabilită de Operatorul Pieţei de Echilibrare care prevede 

drepturile şi responsabilităţile reciproce dintre Operatorul Pieţei de 

Echilibrare şi fiecare Participant la Piaţa de Echilibrare 
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Dispoziţie de 

Dispecer 

Comandă dată de Operatorul de Transport şi de Sistem, în conformitate 
cu Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport, către Unităţile 

Dispecerizabile, Consumatorii Dispecerizabili sau operatori ai Reţelelor 

Electrice de Distribuţie, pentru menţinerea parametrilor normaţi ai  
Sistemului Electroenergetic Naţional, incluzând utilizarea Serviciilor de 

Sistem 

Echipament de 

Contorizare pe 

Interval 

Echipament de măsurare capabil să măsoare precum şi să stocheze şi să 

transmită valorile măsurate ale cantităţilor de energie activă şi reactivă 

transportată, livrate într-un Punct de Mǎsurare, în fiecare Interval de 

Dispecerizare 

Furnizor Persoană juridică, titulară a unei Licenţe de furnizare (Legea nr. 13/2007) 

Furnizor Implicit Furnizor care are dreptul şi responsabilitatea furnizării energiei electrice 

pentru Consumatorii Captivi, în concordanţă cu Licenţa deţinută 

Interval de 

Tranzacţionare 

Perioadă de [o (1) oră], pentru care o Tranzacţie individuală poate fi 

încheiată în Piaţa pentru Ziua Următoare 

Licenţă Actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competentă, prin care, la 

solicitarea unei persoane fizice/juridice, române sau străine, acesteia i se 

acordă permisiunea de exploatare comercială a unor capacităţi energetice 
din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produsă în cogenerare 

sau de a presta servicii necesare funcţionării coordonate a SEN, respectiv 
pieţei de energie electrică 

(HG nr. 713/2013) 

Operator de Măsurare Agent economic care instalează, întreţine, administrează şi operează un 
sistem de măsurare a energiei electrice 

Operator de Reţea Operatorul de Transport şi de Sistem sau un Distribuitor, după  caz 

Operator de 
Transport şi de 

Sistem - OTS 

Orice persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de transport 
si este titulara a unei licente de transport prin care raspunde de operarea, 

asigurarea intretinerii si, daca este necesar, dezvoltarea retelei de 
transport intr-o anumita zona si, acolo unde este aplicabila, 

interconectarea acesteia cu alte sisteme energetice, precum si de 

asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile 
rezonabile pentru transportul energiei electrice. (Legea nr. 13/2007) 

Operatorul de Transport si de Sistem este CN Transelectrica SA. 

Prestator Agent economic care asigura furnizarea energiei electrice catre beneficiari 

în calitate de parte contractanta a contractului de furnizare. 

Piaţa angro de 

energie electrică 

Cadru organizat în care energia electrică este achiziţionată de furnizori de 

la producători sau de la alţi furnizori, în vederea revânzării 

Punct de Măsurare Punct al unei reţele electrice unde se măsoară energia electrică (Codul 
Tehnic de Măsurare a Energiei Electrice) 

Reţea Electrică Ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a 
acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate 

între ele;  Reţeaua Electrică poate fi reţea de transport sau reţea de 

distribuţie (Legea nr. 13/2007) 

Reţea Electrică de 

Distribuţie 

Reţeaua electrică cu tensiunea de linie nominalǎ până la 110 kV inclusiv 

(Legea nr. 13/2007) 

Reţea Electrică de 

Transport 

Reţeaua electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie 

nominală mai mare de 110 kV (Legea nr. 13/2007) 

Servicii de Sistem Servicii asigurate utilizatorilor reţelei de către OTS pentru menţinerea 
nivelului de siguranţǎ în funcţionare a SEN, precum şi a calitǎţii energiei 

electrice conform normelor 
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Servicii de Sistem 

Tehnologice 

Servicii asigurate de regulǎ de producǎtori, la solicitarea OTS, pentru 
menţinerea nivelului de siguranţǎ în funcţionare a SEN, precum şi a 

calitǎţii energiei electrice conform normelor 

Societate de 
Distribuţie 

(Distribuitor) 

Persoană juridică ce deţine Licenţa de a exploata o Reţea Electrică de 

Distribuţie, acordatǎ de Autoritatea Competentǎ 

Titular de  Licenţă Persoană juridică deţinătoare a unei licenţe acordate de  autoritatea 

competentă 

Utilizator de Reţea 

Electrică 

Producător, operator de transport şi de sistem, operator de distribuţie, 

furnizor, consumator eligibil sau consumator captiv  

Zi Financiară Zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru operaţiuni financiare 

Zi Lucrătoare Zi calendaristică, cu excepţia sâmbetei, duminicii şi a oricărei zile 

declarate sărbătoare legală în România 

Zi Nelucrătoare Ziua de sâmbătă, de duminică şi oricare zi declarată sărbătoare legală în 

România 

Zonă de Licenţă Zona de Reţea pentru care este valabilă Licenţa Operatorului de 

Transport şi de Sistem sau a unui Distribuitor, după caz 

 

 

       Furnizor,                     Consumator, 

ADMINISTRATOR SPECIAL, 

Calin Costan 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Andreea Cristoloveanu 

 

 

ADMINISTRATOR,  

........................................ 
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ANEXA NR.2 – tabel 1  
la contractul nr. .................din data ................ 

 

                                                                       

 
Cantităţile lunare de energie electrică comandate în perioada.......................................... 

 
 

 
 

 

  
 

       Furnizor,                     Consumator, 

 
 

ADMINISTRATOR SPECIAL, 

Calin Costan 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Andreea Cristoloveanu 

 

 

ADMINISTRATOR,  

 

 

 
 

 

Cantitatea de 

energie electrică 

[MWh] 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total perioada  
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ANEXA NR. 3 

la contractul nr. .................... din data ............................. 

A. Pretul de contract pentru energia activa furnizata 

Pretul de contract pentru energia activa furnizata este de ............ lei/MWh si are urmatoarea componenta: 

 

1. PRET FURNIZARE (compus din: ) ........... lei/MWh 

• Tarif serviciu sistem  ..........lei/MWh 

• Tarif serviciu de transport pentru extragere retea zona 
............ 

............. lei/MWh 

• Tarif pentru serviciul de transport introducere retea TG .............. lei/MWh 

• Tarif distributie .......... in zona ............. ............. lei/MWh 

• Pret furnizare energie electrica               ........... MWh 

Pretul de contract nu include : 

a) acciza pentru electricitate : in valoare de 0,5 echivalent euro/MWh in conformitate cu 

prevederile Codului fiscal actualizat prin Legea nr. 571/22.12.2003, art.176- Anexa 1, art.218 si 

Ordinul 2463/21.12.2007, art. 3. 

b) taxa de cogenerare de inalta eficienta : conform Ordinului ANRE nr. 12/25.02.2011, publicat in 

MO nr.176/14.03.2011 modificat prin Ordinul ANRE nr. 27/2012 publicat in MO. Partea I, Nr. 

458/28.06.2012 

c) certificate verzi : conform anexa nr. 4. 

d) TVA : conform legislatiei in vigoare. 

Acciza, TVA  contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă si costul cu certificatele verzi se ajustează 

conform modificarilor stabilite prin acte normative, de către organele abilitate.  

B. Pretul de livrare a energiei electrice reactive 
Energia electrica reactiva se factureaza la pretul reglementat in conformitate cu prevederile legale in vigoare, 

conform facturilor emise de catre operatorul de retea. 

C. Ajustarea cantitatilor masurate  
In cazul in care punctele de delimitare ale consumatorului cu distribuitorul nu coincid cu punctele de 

masurare a energiei electrice, cantitatile masurate se vor ajusta cu valoarea pierderilor in elomentele de 
retea situate intre punctul de delimitare si punctul de masurare, pierderi calculate conform “Procedurii de 

determinare a corectiilor cantitatilor de energie electrica in cazul in care punctul de masurare difera de 

punctul de decontare”, cod ANRE 11.1.327.0.00.07/04/03. 

       Furnizor,                     Consumator, 

 

ADMINISTRATOR SPECIAL, 

Calin Costan 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Andreea Cristoloveanu 

 

 

ADMINISTRATOR,  

..................................... 
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ANEXA NR. 4 

la contractul nr................. din data ................................. 

 

 

Procedura de facturare a contravalorii certificatelor verzi  

 

Facturarea contravalorii certificatelor verzi se va face  in conformitate cu Legea 220/2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare, astfel :  

1.Lunar se va factura costul cu certificatele verzi aferente lunii care s-a incheiat, in cadrul facturii lunare de 
regularizare a consumului pentru luna care s-a incheiat, intr-o pozitie separata din factura respectiva care v-

a cuprinde cantitatea de energie consumata in perioada de referinta si certificate verzi corespunzatoare cotei 

obligatorii estimate de ANRE pentru perioada de referinta:  
 

       VCV =  EEL  * PCVES   , unde   PCVES = CCVES  * PACHCV  
  

 VCV – valoarea   costului cu certificatele verzi  in perioada de referinta [ron] 
EEL – energie electrica activa consumata in perioada de referinta  [MWh] 

PCCVES   - pretul costului certificatului verde estimat pentru perioada de referinta [ron/MWh] 

CCVES  – cota estimata de achizitie a certificatelor verzi valabila la data facturarii. [CV/MWh] 
PACHCV   – pretul mediu al  certificatelor verzi achizitionate de furnizor pentru perioada de 

referinta   [ ron/CV ] 
2.Dupa publicarea cotei anuale finale obligatorii, dar nu mai tarziu de 1 septembrie ale fiecarui an, furnizorul 

de energie electrica va regulariza certificate verzi aferente anului anterior. Aceasta se va face dupa cum 

urmeaza: 
- Se storneaza valoarea facturata ; 

- Se factureaza valoarea regularizarii(produsul dintre energia electrica furnizata, cota finala de 
achizitie a certificatelor verzi si pretul mediu ponderat de achizitie al certificatelor verzi   

 

                VCVR =  EEL  * PCVVF ,      unde    PCCVF  = CCVF * PMPACHCV 

 

VCVR – valoarea regularizarii costului cu certificatele verzi  in perioada de referinta [ron] 
 EEL – energie electrica activa consumata in perioada de referinta in relatia cu furnizorul [MWh] 

PCCVF   - pretul costului certificatului verde final aferent anului de referinta [ron/MWh] 
CCVF  – cota finala de achizitie a certificatelor verzi valabila pentru anul de referinta al 

regularizarii. [CV/MWh] 

PMPACHCV – pretul mediu ponderat de achizitie al certificatelor verzi utilizate de furnizor pentru 
anul anterior(raportarea tuturor preturilor de achizitie a certificatelor verzi la intreaga cantitate de 

certificate verzi, folosite pentru indeplinirea cotei aferente anului anterior) [ron/CV] 
 

3.Costurile cu certificatele verzi (atat cele lunare cat si regularizarea acestora) precizate la pct 1 si 2 se 

factureaza in conformitate cu Legea 220/2008, cu completarile si modificarile ulterioare . 
In situatia in care consumatorul nu achita contravaloarea costului aferent certificatelor verzi calculat conform 

paragrafului nr. 1 in termenul de plata stipulat in contract, consumatorul va suporta costurile suplimentare 
care i se vor imputa furnizorului. 

       Furnizor,                     Consumator, 

ADMINISTRATOR SPECIAL, 

Calin Costan 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Andreea Cristoloveanu 

 

ADMINISTRATOR,  

........................................... 

 

 

 

 


