
CONDIŢII GENERALE PENTRU FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE 

 

a) Condiţii de desfăşurare a furnizării 

 

o Cantitatea de energie electrică ce urmează să fie cumparată de consumator de la furnizor în fiecare 

interval bază de decontare este prevăzută în Anexa nr. 2b la contract. 

o Consumatorul va plăti furnizorului contravaloarea energiei furnizate pe fiecare IBD la preţul prevăzut 

în Anexa nr. 3 la contract. 

o La încetarea contractului, în situaţia în care consumatorul nu mai are debite faţă de furnizor, 

regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către furnizor şi plata acesteia de către consumator, în 

condiţiile precizate în contract. 

o Pentru diferenţele dintre cantitatea de energie electrică contractată şi cea efectiv furnizată ca urmare a 

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

solicita furnizorului plata de daune. 

o Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată în conformitate cu 

“Codul de măsurare a energiei electrice”, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 17/20.06.2002, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 04.07.2002. 

o Încheierea contractelor conexe, privind furnizarea de energie electrică, cad în sarcina furnizorului. 

o Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către operatorul de sistem în baza 

Codului Tehnic al Reţelei de Transport. Obligaţiile ce revin fiecărei părţi în baza prezentului contract 

nu pot fi invocate drept cauză a nerespectării Codului Tehnic al Reţelei de Transport şi Codului Tehnic 

al Reţelei de Distribuţie. 

o Furnizorul va comunica Operatorului Pieţei de Energie Electrică datele necesare, pe toată durata 

contractului. 

 

b) Modalităţi de plată 

 

o Contravaloarea energiei electrice active ce urmează să fie primită în fiecare lună contractuală de către 

furnizor de la consumator se calculează pe baza cantităţii de energie electrică activă furnizată în fiecare 

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

conform Anexei nr. 3 la contract. 

o Contravaloarea Certificatelor Verzi aferentă cantităţii de energie electrică activă efectiv furnizată 

consumatorului se va plăti în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2012, cu modificările ulterioare 

şi reglementările ANRE în vigoare la data facturării. 

o Regularizarea sumelor ce apar ca urmare a diferenţelor de cantităţi de energie electrică contractată şi cea 

efectiv furnizată, precum şi contravaloarea energiei reactive, calculată conform Anexei nr. 3 la contract, 

se face odată cu emiterea facturii în luna următoare celei în care au apărut. 

o Pe parcursul derulării contractului, în interval de 5 zile lucrătoare de la începerea fiecărei luni 

contractuale, furnizorul va emite către consumator facturile reprezentând contravaloarea cantităţii de 

energie electrică efectiv livrate în luna anterioră, din care se scad sumele facturate, eventual, în avans. 

o Consumatorul va plăti integral facturile emise de către furnizor în termenul specificat în contract. 

Termenul limită de contestare a facturilor este de 5 zile financiare de la data primirii. Plata facturilor 

emise pentru energia electrică furnizată se efectuează în lei, în conformitate cu legislaţia română şi 

anume prin transfer bancar, prin compensare lunară, filă CEC, sau bilet la ordin, pe toata perioada de 

derulare a Contractului. 

o Dacă o factură emisă nu este onorată până la data limită de plată, atunci consumatorul va plăti o 

penalizare la suma datorată egală cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere după trecerea termenului 

prevăzut în contract, până în ziua efectuării plăţii (exclusiv). 

o În caz că o sumă facturată de către furnizor este contestată în parte de către consumator, atunci plata 

sumei necontestate se va efectua până în ziua limită de plată. Pentru sumele contestate, dar stabilite 

ulterior pe cale amiabilă sau de către instanţa competentă ca fiind datorate de către consumator, acesta 

va putea fi obligat la plată către furnizor a unei penalizări în cuantumul stabilit în contract, calculată din 



momentul stabilirii respectivelor sume contestate ca fiind datorate de consumator până în momentul 

plăţii acestora. 

o Se consideră drept dată de efectuare a plăţii, data la care ordinul de plată al facturii emis de furnizor este 

vizat de banca acestuia iar în termen de maxim 24 de ore contul furnizorului este creditat cu valoarea 

plătită de consumator. 

o În ultima lună de contract, în interval de 3 zile lucrătoare de la începerea lunii respective, furnizorul va 

emite către consumator: 

- o factură reprezentând contravaloarea cantităţii de energie electrică contractată pentru ultima lună de 

contract; 

- o factură de regularizare reprezentând contravaloarea cantităţii de energie electrică efectiv livrată în 

luna anterioră, din care se scad sumele facturate în avans. 

Consumatorul va plăti integral aceste facturi în termen de 5 zile financiare de la data emiterii şi 

transmiterii pe fax a acestora. 

În cazul în care facturile de mai sus nu sunt achitate la termenul scadent, se va  întrerupe furnizarea 

energiei electrice cu o notificare prealabilă de 2 zile. 

 

c) Obligaţiile furnizorului: 

 

- să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia privind alimentarea 

consumatorilor; 

- să asigure consumatorului puterea şi energia electrică în mod neîntrerupt, în termenii prezentului 

contract şi în conformitate cu standardul de performanţă; 

- să asigure continuitatea în alimentare în limitele nivelului de siguranţă precizat; 

- să asigure în punctul de delimitare parametrii de calitate, respectiv frecvenţa şi tensiunea la valorile 

nominale, cu abaterile prevăzute de reglementările în vigoare, conform standardului de performanţă; 

- să verifice funcţionarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice, conform reglementărilor 

legale în vigoare; 

- să anunţe consumatorul, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte, cu privire la întreruperile programate 

în furnizarea energiei electrice, cu condiţia încheierii, anterior şi în scris, a unui protocol între 

consumator, furnizor şi operatorul de distribuţie prin care să fie stabilite atât datele cât şi intervalele 

orare ale întreruperilor programate; 

- în cazul unor defecţiuni  la instalaţia de utilizare a consumatorului, să ia măsuri, la cererea scrisă a 

acestuia, de întrerupere a furnizării energiei electrice şi de separare vizibilă a instalaţiei de utilizare a 

consumatorului de instalaţia de alimentare; 

- să citească la datele convenite contoarele de energie electrică, pentru stabilirea cantităţilor facturabile; 

- să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a energiei electrice şi a anexelor 

acestuia ori de câte ori apar elemente noi sau atunci când consideră necesară detalierea, completarea 

sau introducerea unor clauze noi; 

- să factureze consumatorului energia electrică la preţurile din contract şi în conformitate cu prevederile 

acestuia; 

- să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de consumator şi să răspundă tuturor 

reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia, conform standardului de performanţă şi condiţiilor din 

Licenţa de Furnizare; 

- să acorde despăgubiri pentru daunele dovedite de consumator, provocate de întreruperi în alimentarea 

cu energie electrică; 

- să întocmescă prognozele zilnice şi lunare de consum de energie electrică pe toată durata de valabilitate 

a contractului. 

 

d) Drepturile furnizorului 

 

- să întrerupă furnizarea energiei electrice în condiţiile nerespectării de către consumator a clauzelor 

contractuale, cu un preaviz scris în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 



- în  regim de limitări şi restricţii, atunci când este deficit de putere şi/sau energie în S.E.N., să aplice 

consumatorului, cu înştiinţare scrisă prealabilă, tranşele de limitare a puterii prevăzute în anexa la 

contractul de distribuţie, iar la ordinul dispecerului energetic, să ia măsuri de deconectare a 

consumatorului în scopul prevenirii sau lichidării unor avarii în S.E.N. Aceste măsuri se aplică conform 

standardului de performanţă; 

- să aibă acces în incinta consumatorului, pentru verificarea instalaţiei de alimentare şi utilizare a 

energiei electrice, a grupurilor de măsurare/contoarelor şi a respectării prevederilor contractuale. 

Accesul se va efectua în prezenţa delegatului împuternicit al consumatorului; 

- să solicite consumatorului constituirea unor garanţii, în cazul în care consumatorul nu efectuează plăţile 

la  termenele scadente două luni consecutiv; valoarea acestora se stabileşte la contravaloarea energiei 

electrice contractate pentru luna de consum maxim din anul de contract, conform Anexa nr. 2b la  

contract. 

 

e) Obligaţiile consumatorului 

 

o să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor, eventualele corecţii sau regularizări ale 

acestora urmând să fie efectuate la următoarea facturare; 

o să asigure prin soluţii proprii, tehnologice şi/sau energetice, evitarea unor efecte deosebite la 

întreruperea alimentării cu energie electrică din S.E.N., în cazul în care există echipamente sau instalaţii 

la care întreruperea alimentării cu energie electrică peste o durată critică mai mică decât cea 

corespunzătoare nivelului de siguranţă poate produce incendii, accidente umane, explozii, deteriorări de 

utilaje etc.; 

o să ia măsurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a instalaţiilor şi 

echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al instalaţiilor de protecţie şi automatizare, 

pentru asigurarea funcţionării în continuare a receptoarelor importante în cazul funcţionării automaticii 

din instalaţiile distribuitorului sau ale consumatorului, în scopul exploatării sigure şi economice a 

instalaţiilor electrice; 

o să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative asupra 

calităţii energiei electrice; 

o să respecte dispoziţiile dispecerului energetic, conform reglementărilor în vigoare privind schema de 

funcţionare a instalaţiilor consumatorului racordate la S.E.N.; 

o să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi reglaj stabilite cu furnizorul şi 

distribuitorul/transportatorul; 

o să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive; 

o să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii 

contractului; 

o să suporte orice consecinţe asupra subconsumatorilor săi ce decurg din restricţionarea sau din 

întreruperea furnizării energiei electrice către subconsumatori ca urmare a nerespectării prevederilor 

prezentului contract, inclusiv în cazul neplăţii energiei electrice; 

o să suporte costul remedierii defecţiunilor produse în instalaţiile furnizorului şi/sau 

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

pagubelor produse. 

o să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice şi să nu influenţeze funcţionarea 

corectă a acestora; 

o să respecte obligaţiile pe care furnizorul şi le-a asumat în numele consumatorului la încheierea 

contractelor conexe prezentului contract pentru serviciul de distribuţie. 

 

f) Drepturile consumatorului 

 

o să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului; 

o să solicite furnizorului modificarea şi completarea contractului şi a anexelor acestuia sau să iniţieze acte 

adiţionale la contract, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori 

completarea unor clauze contractuale; 



o să beneficieze contra cost de serviciile furnizorului, în condiţiile negocierii unor contracte pentru prestări 

de servicii energetice, conform prevederilor legale; 

o să verifice respectarea prevederilor contractului în prezenţa delegatului împuternicit al furnizorului; 

o să aibă acces la grupurile de măsurare/contoare în vederea decontării, chiar dacă acestea se află în incinta 

furnizorului/distribuitorului; 

o să racordeze la instalaţii proprii, cu avizul scris al furnizorului, în condiţii legale, consumatori de energie 

electrică (subconsumatori); 

o să solicite distribuitorului/transportatorului măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor 

survenite la instalaţiile de distribuţie/transport; 

o să solicite furnizorului plata daunelor provocate ca urmare a întreruperilor în alimentarea cu energie 

electrică cauzate de acesta. 

 

g) Încetarea contractului 

 

o prin reziliere de drept invocată în scris de către o parte celeilalte, fără a fi necesară punerea în întârziere, 

fără intervenţia instanţei de judecată şi alte formalităţi, în cazul în care cealaltă parte nu-şi îndeplineşte 

sau execută în mod necorespunzător bligaţiile contractuale; 

o de drept ca urmare a pierderii de către vânzător a calităţii de furnizor licenţiat, care a stat la baza 

încheierii contractului, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare de la pierderea acestei calităţi, inclusiv 

suspendarea chiar temporară a licenţei sale; 

o ca urmare a refuzului consumatorului de a încheia un nou contract ori de a reactualiza contractul existent, 

în cazul modificării reglementărilor ANRE sau a condiţiilor tehnico-economice din momentul încheierii 

acestuia, cu un preaviz în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

o prin denunţarea unilaterală din partea unei părţi, cu acordarea unui preaviz de minim 30 de zile 

calendaristice; 

o În alte condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

 

h) Încetarea contractului 

 

o Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor 

ce decurg din acest contract, dacă aceasta este rezultatul intervenţiei unui caz de forţă majoră. 

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

producerii unor evenimente extraordinare, de neînlăturat, 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. 

o 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 forţa majoră. 

o 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. Exonerarea de răspundere este aplicabilă exclusiv pe perioada certificată a 

cazului de forţă majoră invocat. 

o Învocarea forţei majore de către unul dintre producătorii cu care Furnizorul are perfectat contract de 

achiziţie energie electrică, îşi produce în mod direct efectele şi asupra prezentului contract. În acest caz 

Furnizorul este exonerat de orice răspundere. 

 

i) Răspunderea contractuală 

 

Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund 

conform prevederilor legale în vigoare. 
 


