SC ENERGY GRID S.R.L
Adresa: str. Gheorghe Lazar Nr.8, Bucuresti,sect. 1
tel / fax: 021 313 40 45; tel: 0753 086 501; e-mail: office@egfurnizare.ro

CONTRACT
de furnizare a energiei electrice
EG ............. din .................
Părţile contractante:
ENERGY GRID SRL, cu sediul în Bucuresti, str. Gheorghe Lazar, nr. 8, sect.1, tel/ fax: 021 3134045, o753
086501; e-mail; office@egfurnizare.ro; avand Cod Unic de Inregistrare RO41300412, înregistrată la
Registrul Comerţului cu J40/8249/2019, Cont virament RO34RNCB0071165672390001, deschis la BCR
sector 1 Bucuresti, reprezentata legal prin Administrator, Andrei Radu IESAN, având calitatea de vânzător,
denumit în continuare furnizor pe de o parte
şi
Subsemnatul(a)
.........................................................................avand
cod
client
..................................................
Carte
Identitate
(BI;CI;Pasaport)................................................................seria.........................nr.......................eliberat la
data
de.............................de
catre...................................
avand
CNP
………………….…………………………cu
domiciliul in.................................................................,
str.
..................................................................,
nr.................,
Bl...................Sc...............,
Et..................Ap................sector .............. tel.............................e-mail..............................., având calitatea
de cumpărător, denumită Client, pe de altă parte.
Adresa de corespondenta a clientului este: .........................................,
tel: ..............., e-mail – .................................
Terminologie
Art. 1. Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi conform reglementărilor în vigoare.
Obiectul contractului
Art. 2. Obiectul contractului îl constituie furnizarea energiei electrice punctele de consum din Anexa 1,
avand POD .........................., precum şi reglementarea raporturilor dintre furnizor şi consumator privind
furnizarea, condiţiile de consum ale energiei electrice, facturarea şi achitarea facturilor.
Condiţii de desfăşurare a furnizării
Art. 3 – (1) Cantitatea de energie electrică ce urmează să fie cumpărată de către cumpărător de la vânzător
este prevăzută în Anexa 2 .
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(2) Cumpărătorul va plăti vânzătorului contravaloarea energiei electrice consumată, la preţul de contract
definit şi calculat conform Anexei 3.
(3) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată în conformitate cu
prevederile Codului de măsurare a energiei electrice în vigoare.
Art.4. - (1) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către operatorul de sistem în
baza Codului tehnic al reţelei de transport în vigoare. Obligaţiile ce revin fiecărei părţi în baza prezentului
contract nu pot fi invocate drept cauză a nerespectării Codului tehnic al reţelei de transport.
(2) Părţile se obligă să respecte prevederile „Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali”
în vigoare.
(3) Furnizorul va comunica operatorului pieţei de energie electrică datele referitoare la consumul de energie
electrică activă al consumatorului eligibil, pe toată durata contractului.
Modalitatea de facturare si conditii de plată
Art.5. - (1) Contravaloarea energiei electrice tranzacţionată se factureaza în conformitate cu prevederile din
Anexa 3 si respactand reglementarile legale in vigoare.
(2) Modul de desfăşurare al plăţilor este prezentat în Anexa 3.
(3) La încheierea perioadei lunare contractate, diferenţele de plată care apar după efectuarea tuturor plăţilor
(avans, eventuale compensări etc.), atunci când sunt minusuri se vor plăti de către cumpărător conform Art.
2 din Anexa 3, iar dacă sunt plusuri vor fi considerate avans pentru luna următoare de consum.
(4) La încetarea contractului, în situaţia în care una din părţi are debite faţă de cealaltă, regularizarea se
face prin emiterea unei facturi de către vânzător, în termen de 5 (cinci) zile financiare de la încetarea
contractului, şi plata acesteia de către partea debitoare în termen de 10 (zece) zile financiare de la emiterea
facturii, în conformitate cu alin. (5) şi (6) şi cu Anexa 3.
(5) in cazul in care cumparatorul nu achita factura de consum lunara in termenul prevazut in contract
vanzatorul poate sa procedeze la intreruperea furnizarii energiei electrice incepand cu a 15-a zi
calendariastica de la scadenta facturii, cu o notificare prealabila de 7 zile calendaristice. Dupa achitarea
integrala a sumei restante si constituire garantiei de plata, furnizorul va solicita operatorului de retea
reconectarea locului / locurilor de consum al / ale cumparatorului
(6) Dacă o factură emisă conform prezentului contract nu este onorată în termenul scadent, atunci
cumpărătorul va plăti o majorare de întârziere la suma datorată în lei în condiţiile Art. 3 din Anexa 3
(7) Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în RON, prin transfer bancar în contul vânzătorului. Se
consideră drept dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al vânzătorului.
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.
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(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 faţă 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 autorităţilor statului, instituţiilor financiar-bancare, consultanţilor şi contractanţilor
care au legătură cu executarea prezentului contract.
(4) Părţile nu vor transmite informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul prezentului contract unor persoane
neautorizate să primească astfel de informaţii. Fac excepţie cazurile când:
a) se dispune de consimţământul scris al părţii ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei,
b) informaţia este deja publică,
c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării unui ordin sau a
unei decizii a Autorităţii competente ori a unei legi în vigoare,
d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care constituie obiectul
contractului
(5) a. Furnizorul poate solicita pe durata derularii contractului de vanzare-cumparare de energie electrica, o
garantie de plata (ori o majorare a cuantumului acesteia), in cazul in care considera ca exista un risc de
contrapartida: intarziere repetata a cumparatorului la plata facturilor emise de furnizor
b. In cazul sistarii furnizarii energiei electrice pentru neplata, Vanzatorul conditioneaza reluarea furnizarii
energiei electrice de constituirea unei garantii, iar valoarea acesteia corespunde consumului estimat,
pentru o perioada de 2 luni
c. constituirea unei garantii la deschiderea procedurii insolventei sau lichidarii voluntare a uneia dintre Parti
(dovedite cu Incheierea Judecatorului sindic, respectiv a judecatorului delegat de la Registrul Comertului)
Drepturile şi obligaţiile părţilor
Art. 7. Obligaţiile vânzătorului

a) să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia privind alimentarea
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

consumatorilor;
să asigure cumpărătorului puterea şi energia electrică în termenii prezentului contract şi în conformitate
cu reglementările în vigoare şi cu prevederile contractelor de transport şi distribuţie;
să asigure continuitatea în alimentare în termenii prezentului contract şi în conformitate cu prevederile
contractelor de transport şi distribuţie;
să asigure în punctul de delimitare parametrii de calitate, respectiv frecvenţa şi tensiunea la valorile
nominale, cu abaterile prevăzute de reglementările în vigoare, în conformitate cu standardul de
performanţă şi cu prevederile contractelor de transport şi distribuţie;
să solicite Operatorului de retea verificarea funcţionarii echipamentelor de măsurare a energiei electrice,
conform reglementărilor legale în vigoare;
să anunţe cumpărătorul despre întreruperile în furnizarea energiei electrice programate şi comunicate
de către operatorii de transport şi distribuţie;
în cazul unor defecţiuni în instalaţia de utilizare a cumpărătorului, să ia măsuri, la cererea acestuia, de
întrerupere a furnizării energiei electrice;
să solicite Operatorului de retea la datele convenite, citirea contoarele de energie electrică, pentru
stabilirea cantităţilor facturate
să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau a anexelor la
acesta ori de câte ori apar elemente noi sau atunci când consideră necesară detalierea, completarea
sau introducerea unor clauze noi;
să factureze cumpărătorului energia electrică la preţul de facturare calculat pe baza preţului de contract;
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k) să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de cumpărător şi să răspundă în termen
legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia, conform standardului de performanţă;
l) să acorde despăgubiri, în conformitate cu prevederile prezentului contract şi ale reglementărilor legale
în vigoare, pentru daunele provocate cumpărătorului de întreruperi în alimentare ce depăşesc perioada
prevăzută în standardul de performanţă / contractul de distribuţie a energiei electrice / convenţia de
exploatare, dovedite cu ajutorul unor înregistrări, în condiţiile prevăzute de standarde a fi din vina
vânzătorului.
m) să încheie contractele de transport şi distribuţie a energiei electrice şi să le prezinte spre însuşire
cumpărătorului prin încheierea unui protocol.
n) sa furnizeze consumatorului informaţii privind eventualele majorări de întârziere aplicate
consumatorului, care decurg din întârzieri în plata facturilor.
Art. 8. Drepturile vânzătorului
a) (1). să întrerupă furnizarea energiei electrice în condiţiile prezentului contract;
(2) Intreruperea alimentarii cu energie electrica la clientul final poate fi solicitata de Furnizor
distribuitorului zonal pentru nerespectarea de către cumpărător a obligaţiilor contractuale de plata, cu un
preaviz de 7 (sapte zile calendaristice);
b) în regim de limitări şi restricţii, atunci când este deficit de putere şi / sau de energie în S.E.N., să aplice
cumpărătorului, cu înştiinţare prealabilă, tranşele de limitare a puterii prevăzute în anexa la contractul
de distribuţie, iar la ordinul dispecerului energetic, să ia măsuri de deconectare a cumpărătorului, în
scopul prevenirii sau lichidării unor avarii în S.E.N. Aceste măsuri se aplică conform standardului de
performanţă;
c) să aibă acces în incinta cumpărătorului, pentru verificarea instalaţiei de alimentare şi utilizare a energiei
electrice, a grupurilor de măsurare / contoarelor şi a respectării prevederilor contractuale.
Art. 9. Obligaţiile cumpărătorului
a) să asigure achitarea integrală şi la termen a facturilor emise de vânzător, în condiţiile contractului;
b) 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.;
c) 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 cumpărătorului, în scopul exploatării sigure şi economice a
instalaţiilor electrice;
d) să respecte normele si prescripţiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative asupra
calităţii energiei electrice;
e) să respecte dispoziţiile operatorului de sistem, conform reglementărilor în vigoare privind schema de
funcţionare a instalaţiilor consumatorului racordate la S.E.N.;
f) să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite conform clauzelor corespunzătoare
din contractele conexe prezentului contract, de distribuţie şi transport a energiei electrice;
g) să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice şi să nu influenţeze funcţionarea
acestora, în situaţia în care acestea aparţin consumatorului; de asemenea, cumpărătorul va permite
accesul reprezentanţilor companiei de măsurare la echipamentul de măsură (acolo unde este cazul).
h) să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive;
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i)
j)
k)

l)
m)
n)

o)
p)
q)
r)

cumpărătorul va achita c/val. energiei reactive consumate, facturata în conformitate cu prevederile
ANRE in vigoare
să comunice în scris vânzătorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii
contractului, în maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la producerea acestei modificări;
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;
să acorde despăgubiri pentru daunele produse din cauza cumpărătorului în instalaţiile operatorului de
transport şi / sau operatorului de distribuţie, dovedite de vânzător;
să respecte prevederile contractelor conexe prezentului contract pentru serviciile de transport şi
distribuţie a energiei electrice;
sa asigure exercitarea cu titlu gratuit de catre operatorul de distribuţie a dreptului de uz si servitute de
trecere pentru instalatia de racordare realizata in folosul utilizatorului (cumpărătorului), pe toata durata
de existenta a acesteia.
să notifice furnizorul asupra modificării cantităţilor de energie electrică contractate conform Anexei 2 si
respectând prevederile Anexei 2.
să transmită vânzătorului cantităţile de energie electrică prognozate pentru luna urmatoare, daca sunt
modificari majore de cantitati zilnice si orare.
sa constituie in favoarea Furnizorului garantie de plata sau sa prezinte Furnizorului bilete la ordin daca
ajunge sa intarzie de doua ori, la plata facturilor emise de furnizor
să notifice vânzătorului intenţia de reziliere a contractului în condiţiile prevăzute in prezentul contract.

Art. 10. Drepturile cumpărătorului
a) să consume energie electrică în conformitate cu prevederile prezentului contract;
b) să beneficieze contra cost de serviciile vânzătorului, în condiţiile negocierii unor contracte pentru prestări
de servicii energetice, conform prevederilor legale;
c) să verifice respectarea prevederilor prezentului contract în prezenţa delegatului împuternicit al
vânzătorului;
d) să aibă acces la grupurile de măsurare/contoare în vederea decontării, chiar dacă acestea se află în
incinta operatorului de distribuţie;
e) să solicite operatorului de distribuţie / operatorului de transport, măsuri pentru remedierea defecţiunilor
şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile din reţelele de distribuţie /transport;
f) să solicite vânzătorului/distribuitorului plata daunelor provocate ca urmare a întreruperilor în furnizarea
de energie electrică, dovedite a fi din vina distribuitorului, în condiţiile prevăzute în prezentul contract.
Modificarea circumstanţelor
Art.11. - (1) În sensul prezentului contract, prin “modificare de circumstanţe” se înţelege intrarea în vigoare,
modificarea textului sau a interpretării privind orice prevedere legală (inclusiv încetarea valabilităţii unei
cerinţe legale, retragerea sau reînnoirea acesteia) sau aplicarea unor noi condiţii tehnico-economice
inexistente la data semnării acestui contract. Aceasta include, fără a se limita, la introducerea unor noi taxe
sau tarife, o schimbare a modului de aplicare sau a bazei de calcul a unor taxe sau tarife sau o schimbare
a cuantumului oricărora dintre taxele sau tarifele existente.
(2) Dacă, ulterior încheierii contractului, apare o „modificare de circumstanţe” care are sau poate avea ca
efect creşterea pentru vânzător a costurilor, părţile pot modifica preţul de contract, prin încheierea de acte
adiţionale, astfel încât să se permită recuperarea integrală de către vânzător a costurilor suplimentare.
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(3) „Modificare de circumstanţe” nu implica modificarea pretului energiei electrice active, negociat si
acceptat de parti .
Durata contractului. Rezilierea
Art.12.–(1) Prezentul Contract de furnizare a energiei electrice se încheie pe durata de 12 luni, începând
cu data de ...............................
(2) Durata contractului poate fi prelungită, cu acordul scris al părţilor, cu respectarea termenilor contractuali
şi a prevederilor legale în vigoare aplicabile în materie.
(3) Renegocierea conditiilor economice se poate efectua pe parcursul derularii contractului cu acordul scris
al părţilor, prin acte aditionale, cu respectarea termenilor contractuali şi a prevederilor legale în vigoare.
Art.13. (a) Denuntarea prezentului contract din iniţiativa cumparatorului se poate efectua cu un preaviz
de 21 (douazeci si unu) zile calendaristice
b) Vânzătorul poate rezilia unilateral prezentul contract, printr-o simplă notificare, fără somaţie, fără punere
în intârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată, în cazul în care Cumpărătorul îşi execută cu întârziere
obligatia de plata a cel puţin 2 facturi emise de Vânzător, precum şi in cazul în care îşi încalcă obligaţiile
asumate conform art. 9 lit. g, i, p şi q.
Forţa majoră
Art.14. - (1) Forţa majoră se defineşte ca fiind acel eveniment imprevizibil, în afara voinţei părţilor şi de
neînlăturat, produs ulterior intrării în vigoare a prezentului contract care, prin efectele sale,
este de natură să împiedice oricare dintre părţi să-şi îndeplinească în totalitate sau în parte obligaţiile care
le revin în conformitate cu clauzele prezentului contract.
(2) Evenimentul clasificat ca forţă majoră se notifică de către partea interesată celeilalte părţi în termen de
48 ore de la producere şi se certifică de către autoritatea competentă de la locul producerii (respectiv
Camera de Comerţ şi Industrie locală). În cazul în care efectele forţei majore durează mai mult de 30 de
zile de la producere, părţile pot decide să rezilieze contractul fără despăgubiri.
(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. Forţa majoră exonerează partea afectată de efectele sale de orice răspundere
contractuală, legală, în afară de culpa proprie.
Răspunderea contractuală
Art.15. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile
răspund conform prevederilor prezentului contract şi ale reglementărilor legale în vigoare.
Litigii
Art.16. Litigiile decurgând din executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă vor
fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
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Art.17. Anexele nr. 1-4, oferta de pret precum şi Mandatul de reprezentare, de însuşire de către
consumatorul eligibil a contractelor conexe de transport şi distribuţie a energiei electrice, fac parte integrantă
din prezentul contract.
Art. 18. – (1) Prezentul contract îşi va produce efectele după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a)

daca este cazul detinerea sau obtinerea avizului tehnic de racordare pentru punctele de racord noi
sau pentru sporuri de putere, pentru care se va face furnizarea de energie electrica, pe baza
documentatiei tehnice elaborate de client impreuna cu furnizorul si tinand cont de specificatiile
tehnice corespunzatoare locatiilor respective, prezentate de consumatorul eligibil;
b)
la locurile de consum noi cu prevederea de catre distribuitor, la solicitarea consumatorului, a unui
sistem de masura orara a energiei electrice (modem teletransmisie), conform reglementarilor in
vigoare;
c)
încheierea de către furnizor a contractului de transport, a contractului de distribuţie energie electrică
, pentru servicii de sistem şi administrare a pieţei angro de energie electrică.
d)
însuşirea de către consumatorul eligibil, prin protocolul de reprezentare semnat de ambele părţi, a
contractului de transport, servicii de sistem şi a contractului de distribuţie a energiei electrice.
(2) În cazul în care oricare din contractele de transport, servicii de sistem, administrare a pieţei angro sau
distribuţie a energie electrice îşi încetează valabilitatea, pe parcursul derulării contractului, prezentul
contract încetează de drept, fără nici o alta formalitate prealabilă.

Alte prevederi
Art. 19- Prezentul Contract se poate modifica prin acte adiţionale, daca prevederile au fost agreeate de
partile contractante si respecta reglementarile legale in vigoare.
Art. 20 Cumparatorul arată că a acceptat in mod expres dispoziţiile art.5 alin.5, art.6 alin.5, art.8, art.9 şi
art.13.
Prezentul contract a fost încheiat la data de .................................... în două exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte contractantă.
Furnizor,
ENERGY GRID SRL
Administrator

Client,
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