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CONTRACT 
de furnizare a energiei electrice 

Nr. xxx din xx / xx / xxxx
 
 
 

1) Părțile contractante 
 

Între SC A ENERGY IND SRL, cu sediul în localitatea SIBIU, P-ța. Aurarilor nr. 8, județul 
SIBIU, codul postal 550182, telefon 0269/224720, fax 0269/224003, e-mail 
office@aenergy.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Sibiu la nr. 2511/1992, cod fiscal RO 3238458, licență ANRE pentru furnizarea energiei 
electrice nr. 1286/2013, având contul RO16BTRLRONCRT0217895901 deschis la Banca 
Transilvania suc. Sibiu: 
reprezentată prin dl.Dinescu Flavius în calitate de Director Comercial, denumită furnizor, 
având calitatea de vânzător, pe de o parte, 
 
și 
SC ....................................... SRL, cu sediul în ....................., ...............,nr. ..., et. --, județul 
.................., codul poștal ................., telefon ..................., fax ................, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului la nr. ......................, cod fiscal ................,  cont de virament nr. 
........................................, deschis la ........................................................, reprezentată prin 
dl. ......................., denumită consumator, având calitatea de cumpărător, pe de alta parte, 
s-a încheiat prezentul contract. 
 

2) Obiectul contractului 
 

Art. 1. (1) Obiectul contractului este furnizarea energiei electrice la locul(rile) 
de consum specificate în Anexa nr.4 la prezentul contract, cod CAEN ......................și 
reglementarea raporturilor dintre furnizor și consumator privind furnizarea, facturarea, plata 
facturilor pentru energie electrică și alte servicii, precum si condițiile de consum al energiei 
electrice. 

(2) Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți in Anexa nr.1 la prezentul 
contract. 

 
3) Durata contractului 

 
Art. 2. Contractul se încheie pe o perioadă de 12 luni putând fi prelungit cu 

acordul scris al părților. 
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4) Modalitați si condiții de plată 
Art. 3. Consumatorul va plăti furnizorului contravaloarea mărimilor 

măsurate (consumate), la prețul de contract conform condițiilor din Anexa nr.3. 
Art. 4. Furnizorul emite de regulă lunar  o factură în primele 5 zile ale lunii 

contractuale și o factură de regularizare emisă în primele 5 zile ale lunii care succede 
perioada de facturare, în conformitate cu Anexa nr. 3. 

Art. 5. Perioada de citire pentru locurile de consum va fi de regulă cea 
consemnată în Anexa nr.4. 

Art. 6. Facturile privind energia electrică se vor achita conform modalităților de 
plată prevazute în prezentul contract cu respectarea legislației în vigoare. 

Art. 7. Plata sumelor facturate se va face prin transfer bancar în contul 
vânzătorului. 
 

5) Condiții de derulare a contractului 
 

Art. 8. (1) Cantitatea de energie electrică pe care consumatorul urmează să o 
cumpere de la furnizor pe perioada de derulare a prezentului contract și detaliată pe fiecare 
lună, este prevazută în Anexa nr. 2 la prezentul contract. Modificarea acestor valori se poate 
efectua conform procedurii descrise in Anexa nr. 2 la prezentul contract. 

(2) Încheierea contractului pentru transportul si distribuția energiei electrice până la 
consumator se face de către furnizor.  

Art. 9. (1) La încetarea contractului, în situaţia în care cumpărătorul are debite 
faţă de vânzător, regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către vânzător în termen 
de 3 zile financiare de la încetarea contractului şi plata acesteia de către cumpărător în 
termen de 5 (cinci) zile financiare de la emiterea facturii. 

(2) La încetarea contractului, în situaţia în care vânzătorul are debite faţă de 
cumpărător ca urmare a efectuării de către cumpărător a unor plăţi în avans sau a unui 
consum de energie electrică mai mic decât cel prezumat, regularizarea se face prin emiterea 
unei facturi de stornare de către vânzător în termen de 3 zile financiare şi restituirea plăţilor 
efectuate în plus în termen de 5 (cinci) zile financiare de la emiterea facturii. 

(3) Pentru diferențele dintre cantitatea de energie electrică contractată și cea efectiv 
furnizată ca urmare a instrucțiunilor și comenzilor operative emise de către operatorul de 
sistem, consumatorul nu poate solicita furnizorului plata de daune. 

(4) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este 
măsurată în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

(5) Factura de regularizare a costurilor cu certificatele verzi se emite după  stabilirea 
de către ANRE a cotei anuale finale obligatorii de achiziție de certifcate verzi, de regulă 
până la 1 septembrie  al fiecărui an, pentru consumul înregistrat în anul anterior.   

Art. 10. (1) Părțile vor respecta instrucțiunile și comenzile operative emise de 
către operatorul de sistem în baza reglementărilor legale în vigoare. Obligațiile ce revin 
fiecărei părți în baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauza a nerespectării 
Codului tehnic al rețelei de transport. 
 (2) Părțile se obligă să respecte prevederile reglementărilor legale în vigoare, pe 
durata derulării contractului. 

(3) Furnizorul va comunica pe toata durata contractului, datele necesare operatorului 
pieței de energie electrică.  
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6) Obligații, drepturi si garanții 
 

Art. 11. (1) Părțile se obligă una față de cealaltă să dețină, pe parcursul 
derulării contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligațiilor 
cuprinse în prezentul contract, conformându-se în același timp tuturor cerințelor legale.    

(2) Părțile se obligă una față de cealaltă să asigure accesul, conform legii, la toate 
informațiile, documentațiile și datele necesare bunei derulări a contractului și care sunt 
accesibile conform reglementărilor în vigoare tuturor autorităților statului, instituțiilor 
financiar-bancare, consultanților și contractanților care au legătură cu executarea 
prezentului contract. 

(3) Părțile se obligă una față de cealaltă să respecte prevederile contractului de 
distribuție reglementat. 

(4) Părțile declară și garantează următoarele: 
a) dețin toate informațiile și datele pe care le-au considerat necesare cu privire la 

prestațiile prevăzute de prezentul contract, inclusiv prevederile legale referitoare la 
prestațiile care decurg din acesta, iar acestea au fost considerate satisfăcătoare în vederea 
încheierii prezentului contract; 

b) îsi asuma riscul de eroare cu privire la informațiile și datele suplimentare pe care nu 
le-au investigat sau solicitat de la cealaltă parte; 

c) voința de a încheia prezentul contract s-a format in mod liber; 
d) au experiența si cunoștințele necesare pentru a încheia contracte de acest tip; 
e) prezentul contract a fost încheiat în cursul operațiunilor comerciale normale ale 

fiecăreia dintre părți, fără ca vreuna dintre ele să se afle în stare de nevoie; 
f) fiecare parte îşi exprimă acordul liber şi serios de a încheia prezentul contract, cu 

intenţia de a-şi asuma toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în acesta şi de a executa 
întocmai toate prevederile acestuia; 

g) prin semnarea prezentului contract, fiecare parte confirmă faptul că a înţeles şi 
acceptă fiecare şi toate prevederile contractului, pe care le consideră echitabile. 

h) ambele părţi declară că au participat în mod egal la redactarea prezentului contract şi 
au avut posibilitatea negocierii fiecărei şi tuturor prevederilor contractului.  

 
7) Obligaţiile furnizorului 

 
Art. 12. Furnizorul are următoarele obligaţii: 

a) să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia 
privind alimentarea consumatorilor; 

b) să asigure consumatorului puterea si energia electrică în termenii prezentului contract 
şi în conformitate cu Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei 
electrice; 

c) să asigure continuitatea în alimentare în limitele nivelului de siguranţă specificat în 
Avizul tehnic de racordare şi a prevederilor legale în vigoare; 

d) să anunţe consumatorul despre întreruperile programate în furnizarea energiei 
electrice; 

e) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a energiei electrice 
sau a anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi, inclusiv prin acte adiţionale, 
atunci când consideră necesară detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi; 

f) să factureze consumatorului energia electrică la tarifele contractate; 
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g) să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de consumator 
şi să răspundăîn termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale 

acestuia, conform Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei 
electrice; 

h) să acorde despăgubiri pentru daunele dovedite de consumator, provocate de 
întreruperi în alimentarea cu energie electricăîn conformitate şi în limita prevăzutăîn 
contractele cadru, aprobate de ANRE, încheiate cu operatorul de distribuţie sau/şi 
operatorul de transport. Despăgubirile vor fi cele acordate de operatorul de distribuţiesau 
operatorul de transport (după caz), emitent al avizului tehnic de racordare pentru locul de 
consum pentru care se solicită despăgubirea, în concordanţă cu procedurile şi legislaţia în 
vigoare în domeniul energiei electrice; 

i) să furnizeze consumatorului informaţii privind istoricul de consum si eventualele 
penalităţi plătite de acesta, conform Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare 
a energiei electrice în vigoare. 

 

8) Drepturile furnizorului 
 

Art. 13. Furnizorul are următoarele drepturi: 
a) săsolicite consumatorului informaţiidespre prognoza de consum a acestuia; 
b) săîntrerupă alimentarea energiei electrice în condiţiile nerespectării de către 

consumator a clauzelor contractuale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; 
c) în regim delimitări şi restricţii,atunci când este deficit de putere in SEN,să aplice 

consumatorului,cu înştiinţare prealabilă,tranşele de limitare a puterii prevăzute în Anexa la 
contractul de distribuţie; 

d) 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; 

e) să solicite consumatorului rău platnic constituirea unei garanţii financiare; valoarea 
garanţiei financiare va fi corelată cu valoarea consumului de energie electricăîn conformitate 
cu legislaţia şi reglementările în vigoare; 

f) să solicite consumatorului modificarea şi completarea prezentului contract şi a 
anexelor acestuia,prin acte adiţionale,atunci când apar elemente noi sau când este 
necesară modificarea unor clauze contractuale; 

g) să recupereze integral de la consumator costurile aferente achiziţionarii certificatelor 
verzi pentru energia electrica furnizată; 

h) orice alte drepturi prevăzute de legislaţia şi reglementarile în vigoare. 
  

9) Obligaţiile consumatorului 
 

Art. 14. Consumatorul are următoarele obligaţii: 
a) să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor, eventualele corecţii sau 

regularizări ale acestora urmând să fie efectuate la următoarea facturare; 
b) să respecte dispoziţiile operatorului de sistem, conform reglementărilor în vigoare 

privind schema de funcţionare a instalatiilor consumatorului racordate la S.E.N.; 
c) să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive; 
d) să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor 

negative asupra calităţii energiei electrice; 
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e) să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au 
stat la baza întocmirii contractului in cel mult 5 zile de la producerea acestei 

modificări; 
f) să suporte orice consecinţe asupra subconsumatorilor, 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; 

g) să permită distribuitorului, la solicitarea acestuia, întreruperea planificată a alimentării 
cu energie electrică pentru întreţinere, revizii si reparaţii executate în instalaţiile 
distribuitorului; 

h) să transmită furnizorului până la data de 5 (cinci) ale fiecărei luni anterioare perioadei 
de facturare, eventuala modificare, fată de cantitatea de energie electrică corespunzătoare 
specificatăîn Anexa 2 la contract, a cantităţii de energie electrică previzionată a se consuma 
pentru luna următoare; 

i) să se conformeze dispoziţiei operatorului de sistem şi să reducă la nivelul stabilit 
consumul în situaţii de restricţii sau limitări; 

j) orice alte obligaţii prevăzute de legislaţia şi reglementările în vigoare. 
 
10) Drepturile consumatorului 

 
Art. 15. Consumatorul are următoarele drepturi: 

a) să consume energie electrică din instalaţiile furnizorului/distribuitorului, în 
conformitate cu prevederile prezentului contract; 

b) să solicite furnizorului modificarea şi completarea prezentului contract si a anexelor la 
acesta sau sa iniţieze acte adiţionale la contract, atunci când apar elemente noi sau când 
consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale; 

c) să beneficieze contra cost de serviciile furnizorului, in condiţiile negocierii unor 
contracte pentru prestări de servicii energetice, conform prevederilor legale; 

d) să verifice respectarea prevederilor prezentului contract, în prezenţa delegatului 
împuternicit al furnizorului. 
 

11) Răspunderea contractuală 
 

Art. 16. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în 
prezentul contract, părţile se supun prevederilor prezentului contract, Codului civil şi altor 
acte normative în vigoare. 

Art. 17. (1) Facturile emise pentru plata contravalorii energiei electrice 
consumate şi factura de regularizare a costurilor cu certificatele verzi  vor fi achitate în 
termen de 15 zile de la data emiterii acestora. 

(2) Factura se consideră achitată de către consumator la data înregistrării plăţii în 
contul bancar al furnizorului. 

(3) Consumatorul este obligat sa plătească penalităţi de întârziere pentru neachitarea 
la termenul convenit a contravalorii energiei electrice facturată, în urmatoarele condiţii: 

a) dobânzile penalizatoare sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la 
termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; 

b) dobânzile penalizatoare se datorează începând cu prima zi după data scadenţei. 
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(4) Dacă contravaloarea energiei electrice facturatăşi/sau penalităţile datorate nu 
au fost achitate, după 5 de zile de la data scadenţei furnizorul transmite 

consumatorului un preaviz (document distinct de factură, care se transmite numai 
consumatorilor care nu şi-au achitat factura în termenul contractual), iar după 10 de zile de 
la data scadenţei, dar nu mai devreme de 5 zile de la data transmiterii preavizului, poate 
întrerupe furnizarea energiei electrice la toate punctele de consum aferente consumatorului. 

(5) După efectuarea plăţii integrale a facturilor şi/sau a dobânzilor penalizatoare 
respective, inclusiv a taxelor de deconectare-reconectare, furnizorul va realimenta 
consumatorul, în conformitate cu prevederile Standardului de performanţă pentru serviciul 
de furnizare a energiei electrice. 

(6) Reluarea furnizării energiei electrice după întreruperea prevăzută la alin. (4) se 
realizează în prima zi lucrătoare dupa efectuarea plăţii integrale către furnizor a valorii 
prevăzute în facturăşi/sau a dobânzilor penalizatoare datorate şi a cheltuielilor ocazionate 
de întreruperea şi reluarea furnizării. 

 (7) În cazul în care consumatorul nu efectuează plata sumelor arătate în alineatele 
precedente în termen de 30 de zile de la data întreruperii furnizării energiei electrice, 
furnizorul are dreptul să rezilieze contractul/contractele de furnizare a energiei electrice şi 
săsolicite operatorului de reţea desfiinţarea instalaţiei de alimentare, urmând să recupereze 
sumele datorate conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art. 18. (1) Consumatorul va plăti energia electrica reactivăînregistratăîn punctul 
de delimitare conform ord. ANRE nr.35/2005 după cum urmează: energia electrica reactiva 
capacitivă se plăteşte integral, iar cea inductivă, numai cantitatea care depaşeşte valoarea 
corespunzătoare limitei factorului de putere mediu neutral, stabilită de autoritatea 
competentă; 
 (2) Factorul de putere mediu se determină separat pentru regimul inductiv, respectiv 
capacitiv, astfel: ca energie electrică activă, pentru ambele cazuri se considera întreaga 
cantitate de energie electrica activa tranzitată prin punctul de decontare, în perioada de 
facturare; ca energie electrica reactiva se consideră energia electrică reactivă inductivă, 
pentru determinarea factorului de putere inductiv, respectiv cea capacitivă, pentru 
determinarea factorului de putere capacitiv, înregistrate în perioada de facturare, energia 
electrică aparentă se consideră valoarea egală cu radicalul din suma pătratelor celor două 
de mai sus (energie electrica activă şi cea reactivă corespunzătoare); 
 (3) Energia electrica reactivă  se plăteste la tarif reglementat, tariful este acelaşi 
pentru un nivel de tensiune, atât pentru energia electricâ reactivă inductivă cât şi pentru cea 
capacitivă; 
 (4) Limitele factorului de putere mediu sunt : 0,92 (pentru energia electrică reactivă 
inductivă) şi 1 (pentru energia electrică reactivă capacitivă); 
 (5) În cazul în care consumatorul realizează un factor de putere mai mic de 0,65, 
acesta va plăti diferenţa dintre energia electrică reactivă înregistrată şi cea corespunzătoare 
factorului de putere limită de la alin.(4) cu de trei ori tariful în vigoare. 
  

12) Alte clauze specifice 
 

Art. 19. Divergenţele decurgând din interpretarea şi/sau executarea prezentului 
contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare instanţei 
judecătoreşti competente. 
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Art. 20. Forţa majorăşi cazul fortuit apară de raspundere partea care 
le invocă în termenele şi în condiţiile legii. 

 
13) Impreviziunea 

 
Art. 21. (1) În sensul prezentului contract, prin “impreviziune” se înţelege 

intrarea în vigoare a unor acte normative sau modificarea/abrogarea celor existente, ulterior 
încheierii prezentului contract.  

(2) Dacă, ulterior încheierii contractului, apare o situaţie de impreviziune care are ca 
efect creşterea costurilor furnizorului prin (cu titlu de exemplu dar fără a ne limita la acestea) 
introducerea unor taxe sau impozite noi, modificarea valorii sau ratei celor existente, alte 
modificări ale tarifelor reglementate,etc., părţile contractante se obligă să modifice preţurile 
de contract redactând în acest sens un act adiţional.  

(3) Părţile îşi asuma riscul de impreviziune cu privire la orice alte împrejurări care nu 
fac obiectul prezentului articol. 
 

14) Punerea în întârziere și rezilierea contractului. Denunțarea contractului 
 

Art. 22. (1) Punerea în întârziere a consumatorului operează de drept, fără nici 
o formalitate suplimentarăîn oricare dintre următoarele situaţii:  

a) neplata sumelor de bani facturate de către furnizor; 
b) refuzul consumatorului de a încheia un nou contract, ori de a perfecta sau reactualiza 

contractul existent, sau refuzul consumatorului de a încheia un act adiţional la acest 
contract, în condiţiile  modificării reglementărilor sau a condiţiilor tehnico-economice care au 
stat la baza încheierii acestuia, inclusiv la “impreviziune” asa cum este definită in art.19. din 
prezentul contract, după o prealabilă notificare cu 30 de zile înainte. 

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), furnizorul va avea opţiunea de a emite o 
declaraţie unilaterală de reziliere a contractului. 

(3) Sistarea temporară a furnizării energiei electrice se poate efectua, fără rezilierea 
contractului, după trecerea unui termen de 30 de zile de la solicitarea în scris a 
consumatorului, pentru o perioadă de  minimum 2 luni şi de maximum 6 luni. 

(4) Prezentul contract va putea fi denunţat unilateral de către oricare dintre părţi, cu 
un termen de preaviz de 21 de zile. 

Art. 23. Consumatorul nu poate începe derularea unui nou contract cu un alt 
furnizor, decât după achitarea integrală a tuturor datoriilor faţă de furnizor, cu respectarea 
prevederilor prezentului contract şi a legislaţiei în vigoare. 
 

15) Confidențialitatea 
 
Art. 24. (1) Fiecare parte se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor 

informaţiilor, documentaţiilor, datelor sau cunoştinţelor furnizate de catre cealaltă parte în 
baza prezentului contract şi să nu le dezvăluie unei terte părţi, în totalitate sau parţial, fără 
consimţământul scris al celeilalte părţi contractante. 
 (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1): 

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

b) informaţiile care au fost făcute publice, fără culpa vreuneia dintre părţile contractante; 
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c) informaţiile solicitate de operatorul pieţei de energie electrică şi de 
operatorul de transport şi de sistem, în conformitate cu prevederile Codului tehnic 

al retelei electrice de transport si ale Codului comercial al pietei angro de energie electricǎ. 
(3) Prevederile alin. (1) rămân valabile timp de 5 ani după încetarea valabilităţii 

prezentului contract 
 

16) Alte prevederi  
 

Art. 25. Anexele nr.1-4, avizul(le) tehnic(e) de racordare, convenţia(ile) de 
exploatare fac parte integrantă din prezentul contract.   

Art. 26. Prezentul contract are forţă obligatorie între părţi şi, sub rezerva unor 
dispoziţii contrare exprese incluse în acesta, nu va putea fi modificat decât prin acordul 
expres al părţilor, exprimat prin act adiţional la contract, încheiat în formă scrisă.  

Art. 27. Prezentul contract a fost încheiat la data de xx.xx.xxxx în 2 (două) 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi intrăîn vigoare la data  de xx.xx.xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FURNIZOR,  CONSUMATOR, 

S.C. A Energy Ind S.R.L  S.C. ....................................... 
S.R.L. 

Director Comercial  Director 

Dinescu Flavius  ....................... 
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Anexa nr. 1 
 

 
 
 
Definitii si abrevieri 
 
A furniza energie 
electrica 

A comercializa energie electrica la consumator, in baza unei 
intelegeri contractuale, prealabile. 

A.N.R.E.  Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei  
Aviz tehnic de racordare Aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care 

se emite de catre operatorul de retea la cererea unui 
consumator, asupra posibilitatilor si conditiilor de racordare la 
reteaua electrica, in vederea satisfacerii cerintelor 
consumatorului prevazute la solicitarea avizului. 

Codurile retelelor 
(de transport / distributie) 

Codul tehnic al retelei electrice de transport, respectiv Codul 
tehnic al retelelor electrice de distributie, in vigoare.  

Consumator eligibil de 
energie electrica 

Consumatorul de energie electrica care poate sa aleaga 
furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia electrica 
necesara, avand acces la retelele de transport si/sau 
distributie. 

Corectie de energie 
electrica 

Cantitate care trebuie adaugata la / scazuta din energia 
masurata de un grup de masurare a energiei electrice, pentru 
a obtine adevarata valoare a energiei tranzitate prin punctul de 
decontare 

D.M. Normativ de deconectari manuale, document emis de 
operatorii de retea, care cuprinde consumatorii grupati pe 
transe de deconectare si puterile deconectate si se aplica in 
situatii exceptionale aparute in functionarea SEN, situatii care 
necesita reducerea consumului de energie electrica pe zone 
de retea sau la nivelul SEN. 

Distributie (de energie 
electrica) 

Transmiterea energiei electrice prin retelele de distributie de la 
retelele de transport sau de la producatori catre instalatiile 
consumatorilor (de energie electrica). 

Energie electrica 
distribuita 

Energia electrica activa pentru care se asigura serviciul de 
distributie, masurata in punctul (punctele) de delimitare fata de 
reteaua electrica de distributie. 

Furnizor (de energie 
electrica)  

Persoana juridica titulara a unei licente de furnizare, care 
asigura alimentarea cu energie electrica a unuia sau mai 
multor consumatori, in baza unui contract de furnizare.  

Forta majora sau caz 
fortuit 

Imprejurare de fapt, imprevizibila si de neinlaturat, care 
impiedica in mod obiectiv si fara nici o culpa din partea 
debitorului executarea obligatiei contractuale a acestuia. De 
regula, evenimentul de forta majora trebuie sa aiba o origine 
exterioara, sa provina din afara persoanei sau sferei de 
activitate a consumatorului sau furnizorului. 

Grup de masurare a 
energiei electrice 

Ansamblu format din transformatoarele de masurare si 
contorul aferent masurarii cantitatilor de energie electrica 

la contractul numarul xxx din xx / xx / xxxx
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tranzactionata, precum si toate elementele intermediare care 
constituie circuitele de masurare a energiei electrice, inclusiv 
elementele de securizare. 

Instalatie de alimentare Instalatie electrica (bransament – la joasa tensiune – si racord 
la medie si inalta tensiune): instalatia electrica prin care se 
face legatura dintre reteaua furnizorului, in punctul de 
racordare si instalatia consumatorului in punctul de delimitare. 

Interval baza de 
decontare - IBD 

O perioada de o ora cu incepere din prima secunda a orei 
oficiale a Romaniei. 

Inalta tensiune - IT Tensiune mai mare sau egala cu 110 kV . 
Joasa Tensiune - JT Tensiune de  cel mult 1 kV; uzual 0,4kV. 
Loc de consum Incinta sau zona in care sunt amplasate instalatiile de utilizare 

ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor sai, unde 
se consuma energia electrica furnizata prin una sau mai multe 
instalatii de racordare. Un consumator poate avea unul sau 
mai multe locuri de consum al energiei electrice.  

Medie tensiune – MT Tensiune cuprinsa in intervalul 1-110 kV  (6 kV; 10 kV; 20 kV; 
30-35 kV). 

NL Normativ de limitari, document  emis de operatorii de retea, 
care cuprinde consumatorii grupati pe transe de limitare si 
valorile reducerilor de puteri ale acestor consumatori si se 
aplica in cazul penuriei nationale de combustibil sau in alte 
situatii exceptionale caracterizate prin deficite de putere/ 
energie electrica in SEN. 

Operator de distributie Persoana juridica, titulara a unei licente de distributie, care 
detine, exploateaza, intretine, modernizeaza si dezvolta o 
retea  electrica de distributie. 

Operator de transport si 
de sistem 

Persoana juridica, titulara de licenta pentru transportul energiei 
electrice si servicii de sistem – CN Transelectrica SA. 

Punct de delimitare Punct al unei retele electrice care delimiteaza patrimonial, 
instalatiile electrice ale consumatorilor de cele ale operatorului 
de distributie . 

Putere contractata Cea mai mare putere medie cu inregistrare orara convenita 
prin contract, pe care consumatorul are dreptul sa o absoarba 
in perioada de consum, pentru fiecare loc de consum.  

Putere medie contractata Raportul dintre energia contractata intr-un interval de timp si 
durata acestui interval. 

Retea electrica Ansamblul de linii, inclusiv elementele de sustinere si de 
protectie a acestora, statiile electrice si alte echipamente 
electroenergetice conectate intre ele. Reteaua electrica poate 
fi retea de transport sau retea de distributie. 

Retea electrica de 
distributie 

Retea electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV 
inclusiv. 

Retea electrica de 
transport 

Reteaua electrica de interes national si strategic cu tensiunea 
de linie nominala mai mare de 110kV.  

Regim de limitare  Situatie in care este necesara  reducerea puterii electrice 
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absorbite de consumatori cu asigurarea puterii minime 
tehnologice, in vederea mentinerii in limite normale a 
parametrilor de functionare a SEN. 

Serviciu de distributie Serviciu care consta in exploatarea, intretinerea, dezvoltarea 
retelei electrice de distributie in scopul transmiterii energiei 
electrice de la producatori/operator de transport/alti distribuitori 
la consumatori, conform contractelor incheiate, in conditii 
corespunzatoare de siguranta si calitate. 

Sistem Electroenergetic 
National – SEN 

Sistem electroenergetic situat pe teritoriul national. SEN 
constituie infrastructura de baza utilizata in comun de 
participantii la piata de energie electrica. 
 

Situatie de avarie in SEN 
 

Situatie in care, datorita avarierii unor instalatii si agregate 
energetice sau intreruperii intempestive a importului de energie 
electrica, nu se mai pot mentine parametrii principali in limitele 
normale de functionare a SEN. 

Subconsumator 
 

Persoana fizica sau juridica ale carei instalatii electrice de 
utilizare sunt racordate in aval de punctul de masurare al 
consumatorului. 

Tarif de distributie Tarif reglementat calculat prin insumarea, dupa caz, a tarifelor 
specifice de distributie corespunzator nivelului de tensiune in 
punctul de delimitare all clientului. 

Tarif specific de 
distributie 

Tarif calculat pentru fiecare categorie de instalatii si 
echipamente aferente nivelului de tensiune (IT, MT, JT) ca 
raport dintre veniturile reglementate ale acesteia si suma 
energiilor livrate prin aceasta.  

Tarif de racordare Suma pe care o plateste anticipat un consumator pentru 
executarea instalatiei de alimentare si racordarea la reteaua 
furnizorului. 

Zi financiara  Orice zi in care bancile prin care opereaza partile sunt 
deschise pentru operatiuni financiare. 

 
Prezenta anexa a fost incheiata la data de xx.xx.xxxx in 2 (doua) exemplare, cate una 
pentru fiecare parte si va intra in vigoare la data de xx.xx.xxxx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FURNIZOR,  CONSUMATOR, 

S.C. A Energy Ind S.R.L  S.C. ....................................... 
S.R.L. 

Director Comercial  Director 

Dinescu Flavius  ....................... 
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Anexa nr.2 
 

 
 
 
 
 
Cantitatile de energie electrica activa contractate 

 
Art.1.Cantitatea de energie electrica estimata a fi tranzactionata conform prezentului 
contract este de .......... MWh, corespunzator perioadei xx.xx.xxxx–xx.xx.xxxx . 
 

Luna 

Ia
n 

xx
xx

 

Fe
b 

 x
xx

x 

M
ar

  x
xx

x 

Ap
r x

xx
x 

M
ai

 x
xx

x 

Iu
n 

xx
xx

 

Iu
l x

xx
x 

Au
g 

xx
xx

 

Se
p 

xx
xx

 

O
ct
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xx

x 

N
ov

 x
xx

x 

D
ec

  x
xx

x 

TO
TA

L 

Cant 
estimata 
(MWh) 

             

 
Art.2. Modificarea acestor cantitati pentru luna calendaristica urmatoare se notifica 
furnizorului cel mai tarziu pana in data de 5 ale lunii in curs,pentru luna urmatoare.  
Art.3. Nu se percep penalitati de plata pentru neincadrarea consumului de energie electrica 
in intervalul orar de decontare. 
Art.4. Prezenta anexa a fost incheiata la data de xx.xx.xxxx in 2 (doua) exemplare, din care 
unul pentru furnizor si unul pentru consumator si va intra in vigoare la data dexx.xx.xxxx. 
 
 

Responsabil derulare contract din partea SC A Energy Ind SRL 
Persoana de contact : dl. Dinescu Flavius 
e-mail: office@aenergy.ro 
fax: 0269224003 
 
Consumator: SC ....................................... SRL 
Persoana de contact : dl. ....................... 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la contractul numarul xxx Din xx / xx / xxxx

FURNIZOR,  CONSUMATOR, 

S.C. A Energy Ind S.R.L  S.C. 
.......................................S.R.L. 

Director Comercial  Director 

Dinescu Flavius  ....................... 
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Anexa nr.3 
 

 
   
 
Pretul de contract- Zona de Distributie : xxxxxxxxxxxxxxxxxx – joasa tensiune (JT) 
 

Art.1. Pretul de contract (PC)  este de xxx,xx lei/MWh, excluzand taxa pe valoarea 
adaugata, contributia pentru cogenerare de inalta eficienta, acciza la energie electrica si 
costurile cu certificatele verzi.  Acesta include:  

1.1.Pretul energiei electrice (PEE) :   xxx,xx lei/MWh; 
1.2.Tariful mediula nivel national aferent serviciului de transport pentru introducerea 

energiei electrice in retea (TG) :     xx,xx lei/MWh; 
1.3. Tariful zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie 

electrica din retea (TL) :       xx,xx lei/MWh; 
1.4. Tariful pentru serviciul de sistem (TSS)   xx,xx lei/MWh; 

 1.5. Tariful pentru serviciul de distributie a energiei electrice, corespunzator  
nivelului de tensiune in punctul de delimitare al instalatiilor (TD) xx,xx lei/MWh. 

 Art.2. Pretul de contract nu contine tariful pentru facturarea energiei reactive, 
aceasta facturandu-se in conformitate cu art. 18.  din contract. 
            Art.3. Pretul de contract va fi modificat automat, in mod corespunzator, cu valoarea 
ajustarilor efectuate de catre autoritatile competente, la valoarea actuala a tarifelor 
reglementate care se regasesc in  structura  pretului (tariful pentru serviciul de transport – 
componentele TG, TL, tariful pentru servicii de sistem, tariful de distributie), sau ca urmare a 
modificarii legislatiei, ceea ce ar avea ca efect introducerea de noi taxe si/sau impozite 
pentru energie electrica. 
 Art.4.In baza pretului de contract si a cantitatilor de energie contractate/respectiv 
masurate aferente unei luni contractuale, furnizorul va emite: 

a) o factura estimata pentru contravaloarea a ....--....% din consumul de energie 
electrica activa contractata conform anexei 2, emisain primele 5 zile ale lunii contractuale.  

b) o factura de regularizare emisa in primele 5 zile ale lunii care succede luna 
contractuala pentru: 

• consumul de energie electrica din luna contractuala; 
• contravaloarea cantitatii de energie electrica reactiva inductiva si capacitiva ; 
• contravaloarea corectiilor de energie electrica activa si reactiva. 

Factura lunara de regularizare va contine contravaloarea energiei electrice active 
masurata/consumata intr-o luna contractuala, din care se scade valoarea facturii de 
prezumat pentru luna contractuala respectiva (daca a fost emisa). 

c)  factura de energie electrica va contine ca pozitie separata contributia pentru 
cogenerare de inalta eficienta, acciza la energie electrica si valoarea certificatelor verzi. 
Valoarea certificatelor verzi se determina ca produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii 
de achizitie de certificate verzi (CV/MWh) estimate de catre ANRE,cantitatea de energie 
electrica facturata (MWh) si pretul mediu de achizitie de pe pietele centralizate al 
certificatelor verzi stabilit conform legislatiei in vigoare. 

d)  o factura de regularizare a costurilor cu certificatele verzi.Factura se emite în 30 
de zile dupa comunicarea de catre ANRE a cotei anuale finale obligatorii de achizitie de 
certifcate verzi,pentru consumul inregistrat in anul anterior. 

Mecanismul de regularizare este urmatorul: 

la contractul numarul xxx din xx / xx / xxxx 
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• in baza cotei finale obligatorii stabilita de ANRE pentru anul precedent, 
furnizorul determina valoarea costurilor reale inregistrate de furnizor cu 

achizitia certificatelor verzi pentru energia electrica furnizata in anul anterior 
consumatorului. Numarul de certificate verzi pe care furnizorul este obligat sa le 
achizitioneze in fiecare an este egal cu produsul dintre valoarea cotei obligatorii, 
stabilita de ANRE conform reglementarilor in vigoare si cantitatea de energie 
electrica furnizata in acel an consumatorului, exprimata in MWh; 

• in baza facturilor emise catre consumator, furnizorul determina  valoarea  
costurilor cu certificatele verzi  care a fost recuperata de la consumator pe 
parcursul anului anterior in baza legislatiei in vigoare; 

• valoarea facturii de regularizare a costurilor cu certificatele verzi  se determina ca  
diferenta dintre  valoarea costurilor reale inregistrate de furnizor cu achizitia 
certificatelor verzi pentru energia electrica furnizata in anul anterior si valoarea  
costurilor cu certificatele verzi  recuperata de la consumator pe parcursul anului 
anterior; 

• furnizorul va transmite anexat la factura de regularizare modul de calcul a 
costurilor cu certificatele verzi. 

In cazul in care contractul se reziliaza sau isi inceteaza valabilitatea inainte de 
stabilirea de catre ANRE a cotei anuale finale obligatorii de achizitie de certifcate verzi din 
anul precedentfactura de regularizarese emite dupa publicarea de catre ANRE a cotei 
anuale finale obligatorii de achizitie de certifcate verzi din anul precedent, in baza legislatiei 
in vigoare. 
 Art.5.Prezenta anexa a fost incheiata la data de xx.xx.xxxx in 2 (doua) exemplare, din 
care unul pentru furnizor si unul pentru consumator si va intra in vigoare la data de 
xx.xx.xxxx. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FURNIZOR,  CONSUMATOR, 

S.C. A Energy Ind S.R.L  S.C. ....................................... 
S.R.L. 

Director Comercial  Director 

Dinescu Flavius  ....................... 
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Anexa nr. 4 
 

 Locuri de consum: 
 

 

Nr. 
crt. 

Cod Loc 
consum  Detalii de localizare 

Operator de 
distributie 

Nivel de 
tensiune  

Perioada de 
citire 

Consum 
lunar 
(KWh) 

1       

2       

3       

4       
5       

6       

7       

8       

9       

10       

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 
Prezenta anexa a fost incheiata la data de xx.xx.xxxx in 2 (doua) exemplare, din care unul 
pentru furnizor si unul pentru consumator si va intra in vigoare la data de xx.xx.xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la contractul numarul xxx din xx / xx / xxxx

FURNIZOR,  CONSUMATOR, 

S.C. A Energy Ind S.R.L  S.C. ....................................... 
S.R.L. 

Director Comercial  Director 

Dinescu Flavius  ....................... 

 
 

 


