Contract-cadru
de furnizare a energiei electrice
no. ____________/ ____________
Încheiat intre:
OMV Petrom S.A. societate administrată in sistem dualist înregistrata in Romania având sediul
social in Petrom City, str. Coralilor 22 sector 1, București, si număr de înregistrare la Registrul
Comerțului sub numărul J40/ 8302/ 1997, având Cod Unic de Înregistrare R1590082, cod IBAN
RO02 RNCB 0067 0004 9418 0033, deschis la BCR, Agentia Doctor Felix Bucuresti, reprezentata
de dl. _____________, in calitate de Director Unitate Afaceri Achizitii, Marketing si Tranzactionare
si dl. _____________ in calitate de Director Vanzari si Marketing Gaze & Energie, in calitate de
Furnizor de energiei electrica, titular al Licenței nr. 870 pentru furnizarea energiei electrice,
acordată de ANRE – Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei, in calitate de
vânzător, numita in continuare “Furnizor”, pe de o parte,
si
______________________________________________________________________________________
Fiecare denumita individual „Partea” si împreuna „Părţile”, de comun acord au decis încheierea
prezentului contract de furnizare energie electrica („Contractul”) cu respectarea următorilor
termeni si condiții:

Art. 1.

Terminologie

1.1. Termenii utilizaţi în prezentul Contract sunt definiţi în Anexa nr.1 la prezentul
Contract.
Art. 2.

Obiectul Contractului

2.1.

Obiectul Contractului este furnizarea energiei electrice de către Furnizor şi
reglementarea raporturilor dintre Furnizor şi Consumator privind furnizarea,
facturarea, plata, precum şi condiţiile de consum al energiei electrice la locurile de
consum prevăzute in Anexa nr. 2 la prezentul Contract.
Anexa nr. 6 la prezentul Contract include copii ale Avizelor Tehnice de Racordare
emise de operatorul de retea la care sunt racordate locurile de consum.
In aplicarea prezentului Contract sunt valabile Conventiile de exploatare incheiate
intre Consumator si operatorul de retea la care sunt racordate locurile de consum
prevăzute in Anexa nr. 2 la prezentul Contract.

2.2.
2.3.

Art. 3.
3.1.
3.2.

Condiții de desfășurare a furnizării
Cantitatea de energie electrică estimata a fi vânduta/ cumpărată de Furnizor/
Consumator pentru fiecare luna contractuala, denumita in acest Contract ca fiind
cantitate contractată, este cea precizata in Anexa nr. 3 la prezentul Contract.
(1) Consumatorul va plăti Furnizorului contravaloarea energiei electrice furnizate/
consumate la prețul de furnizare stabilit in cadrul Anexei nr. 4 la prezentul Contract.
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3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

(2) Energie electrica furnizata/ consumată de Furnizor/ Consumator in baza
prezentului Contract se determină in fiecare lună contractuală in conformitate cu
prevederile din Anexa nr. 5 la prezentul Contract.
(3) Contravaloarea energiei electrice ce constituie obligație de plata in fiecare luna
contractuala, se calculează pe baza cantităţii de energie electrica ce este furnizată/
consumată în fiecare luna contractuala si se determina in conformitate cu prevederile
din Anexa nr. 4 si Anexa nr. 5 la prezentul Contract.
La încetarea Contractului, regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către
Furnizor/ Consumator si plata acesteia de către Consumator/ Furnizor, in condițiile si
termenele prevăzute in Anexa nr. 5 la prezentul Contract.
(1) Energia electrica se măsoară in conformitate cu prevederile Codului de măsurare
a energiei electrice pe baza indicaţiilor contoarelor pentru decontare, ale căror
caracteristici tehnice sunt precizate in Anexa nr. 2 la prezentul Contract.
(2) In ultima zi calendaristica a fiecărei luni contractuale, se face citirea indicaţiilor
contoarelor de către reprezentanții Consumatorului si operatorului de măsurare,
conform reglementărilor aplicabile, cu înscrierea datelor intr-un document (procesverbal), semnat de ambele Părţi.
(3) Procesul-verbal de citire a indecșilor contoarelor de decontare reprezintă
documentul primar utilizat de Furnizor în determinarea cantităţilor de energie
electrică consumate/ furnizate de Consumator/ Furnizor în vederea facturării.
Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către OTS în baza
Codului tehnic al reţelei electrice de transport. Obligaţiile ce revin fiecărei Părţi, în
baza prezentului Contract, nu pot fi invocate drept cauză a nerespectării Codului
tehnic al reţelei electrice de transport.
Regimul de limitare sau de restricţie se aplica in conformitate cu Codul reţelei
electrice de transport si Codul reţelei electrice de distribuţie.
Părţile se obliga sa respecte prevederile “Regulamentului de furnizare a energiei
electrice la clientii finali”, aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 64/2014.
Încheierea contractelor pentru prestarea serviciilor de transport, respectiv de
distribuție a energiei electrice se face de către Furnizor cu respectarea
reglementarilor aplicabile.

Art. 4.

Obligații si garanții

4.1. Părţile se obligă una fata de cealaltă sa deţină, pe parcursul derulării Contractului,
toate aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligațiilor cuprinse in prezentul
Contract, conformându-se in același timp tuturor cerințelor legale.
4.2. Părţile garantează una celeilalte ca prezentul Contract reprezintă o obligație valida,
legala, opozabila in justiție in termenii acestui Contract.
4.3. Părţile se obliga una fata de cealaltă sa asigure accesul, conform legii, la toate
informațiile, documentațiile si datele necesare bunei derulări a Contractului si care
sunt accesibile, conform reglementarilor in vigoare, autoritarilor statului, instituțiilor
financiar-bancare, consultanților si contractanților care au legătura cu executarea
prezentului Contract.
4.4. (1) Pentru a diminua riscul Furnizorului cu privire la solvabilitatea Consumatorului, şi
pentru a asigura îndeplinirea promptă a tuturor obligaţiilor care decurg din prezentul
Contract în orice moment, Părţile convin urmatoarele: Consumatorul va furniza
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Furnizorului, în cazul în care nu s-au furnizat deja Furnizorului documente de garanție
valide și satisfăcătoare, la sediul Furnizorului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare
după data semnării o garanţie bancară irevocabilă și necondiţionată, plătibilă la prima
cerere, satisfăcătoare pentru Furnizor (i) care va fi emisă de către o bancă sau
instituție financiară cu reputație internațională, având un rating minim de BBB(Standard and Poor's) ori BAA3 (Moody's) și agreată de către Furnizor, denumită în
continuare "Terț Garant", (ii) a cărei valoare va fi egală cu contravaloarea energiei
electrice contractate în baza prezentului Contract calculată pentru [♦] zile/luni. [Notă: A
se introduce. Valoarea diferă în funcție de durata Contractului], şi (iii) a carei
valabilitate va începe în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare după data semnării şi va
rămâne în vigoare şi îşi va produce efectele timp de 60 (şaizeci) de zile calendaristice
după data expirării ("Garanția Băncii" sau "Documente de Garanție").
(2) În cazul în care Consumatorul nu pune la dispoziţia Furnizorului, în 5 (cinci) zile
lucrătoare după data semnării, Garanţia Băncii astfel descrisă în alin. (1) de mai sus,
prezentul Contract va înceta în mod automat dacă Consumatorul nu este notificat într-un
alt sens de către Furnizor în termen de două (2) zile lucrătoare. În cazul în care prezentul
Contract încetează în conformitate cu prezentul alin. (2) dispoziţiile prevăzute în art. 9 se
aplică mutatis mutandis.
(3) Fără a aduce atingere alin. (2), nedepunerea Garanției Băncii la sediul Furnizorului în
condiţiile alin. (1) conduce la obligaţia Cumpărătorului de a plăti Furnizorului o
despăgubire egală cu contravaloarea energiei electrice pentru [♦] zile de livrare (exclusiv
TVA) [Notă: A se introduce în funcție de durata Contractului], aceasta fiind de
........................... RON. Factura aferentă despagubirilor emisă de către Furnizor va fi
transmisă Consumatorului prin fax și/sau poștă electronică la data emiterii şi prin poştă,
cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nu mai târziu de 10 (zece) zile de la
expirarea termenului de depunere a Garanției Băncii.
(4) Toate comisioanele şi spezele bancare referitoare la Garanția Băncii sunt suportate de
Consumator.
(5) Vânzătorul este îndreptățit să execute Garanția Băncii furnizată de Consumator, în
cazul în care Consumatorul nu-și îndeplinește obligațiile de plată conform prezentului
Contract.
Art. 5.

Drepturile şi obligaţiile Părţilor

5.1. Furnizorul are următoarele obligaţii:
a)
b)
c)
d)
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să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile
acesteia;
să asigure Consumatorului puterea şi energia electrică în termenii prezentului
Contract şi în conformitate cu Standardul de performanţă pentru serviciul de
furnizare a energiei electrice;
sa asigure continuitatea in alimentarea cu energie electrică în limitele
nivelurilor de siguranţă specificate in Avizele Tehnice de Racordare, prevăzute
în Anexa 6 la prezentul Contract;
sa asigure in punctul de delimitare parametrii de calitate, respectiv frecventa
si tensiunea la valorile nominale, cu abaterile prevăzute de reglementările in
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vigoare, conform Standardului de performanta pentru serviciul de distribuție
a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 28/2007;
e)

să asigure verificarea funcţionarii grupurilor de măsurare a energiei electrice
(contoare), conform reglementărilor legale în vigoare;
f) să anunţe Consumatorul, cu minimum 24 de ore înainte, despre întreruperile
programate în furnizarea energiei electrice;
g) să iniţieze modificarea şi completarea prezentului Contract sau a anexelor la
acesta ori de câte ori apar elemente noi sau atunci când consideră necesară
detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi;
h) să factureze Consumatorului energia electrica activă furnizată conform
prevederilor Art. 3 punctul 3.1 din prezentul Contract;
i)
sa factureze Consumatorului energia electrica reactiva la valoarea prevăzuta
in factura emisa de operatorul de distribuție;
j)
să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de Consumator şi
să răspundă în termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale
acestuia, conform Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a
energiei electrice şi condiţiilor asociate licenţei pentru furnizarea energiei
electrice;
k) la cererea Consumatorului, în cazul unor defecţiuni în instalaţia de utilizare a
Consumatorului, să ia măsuri de întrerupere a furnizării energiei electrice şi
de separare vizibilă a instalaţiei de utilizare a Consumatorului de instalaţia de
alimentare;
l)
să despăgubească Consumatorul, in conformitate cu prevederile prezentului
Contract si ale reglementarilor legale in vigoare, pentru daunele provocate
Consumatorului prin furnizarea energiei electrice la un nivel de calitate in
afara limitelor prevăzute de normele tehnice aplicabile sau de prezentul
Contract si/sau de întreruperi în alimentare ce depăşesc perioada prevăzută în
reglementările tehnice in vigoare, in contractul de distribuţie a energiei
electrice sau in convenţia de exploatare, precum si de orice alte întreruperi
care nu sunt permise conform prezentului Contract, dovedite cu ajutorul unor
înregistrări; in cazurile in care întreruperile in furnizare au fost cauzate de
către operatorul de distribuție sau de operatorul de transport si de sistem,
atunci despăgubirile ce vor fi acordate de către Furnizor Consumatorului vor
fi egale cu daunele ce trebuie plătite de către operatorul de distribuţie sau de
către operatorul de transport si de sistem conform prevederilor din
contractele reglementate de transport si de distribuţie; in situaţia in care se
dovedeşte a fi vina directa a Furnizorului pentru întreruperile in furnizare
prezentate mai sus, despăgubirile vor acoperi valoarea prejudiciilor directe
cauzate Consumatorului;
m) să încheie contractele de transport şi distribuţie a energiei electrice aferente
energiei electrice furnizate Consumatorului cu respectarea reglementarilor
aplicabile;
n) să transmită Consumatorului informaţii privind istoricul de consum şi date
privitoare la furnizarea energiei electrice în baza prezentului Contract şi
reglementările în vigoare.
o) să evalueze si sa comunice Consumatorului reducerea in costurile de
alimentare cu energia electrica, precum si oportunitățile periodice de
reducere a costurilor respective;
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p)
q)

să ia toate masurile pentru remedierea de către operatorul de rețea a
incidentelor si deranjamentelor care afectează alimentarea cu energie
electrica;
sa respecte prevederile din Avizul tehnic de racordare, ale Standardului de
performanta pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, precum si
orice reglementare emise de către autoritățile competente privind calitatea
energiei electrice furnizate.

5.2. Furnizorul are următoarele drepturi:
a)
b)
c)

d)

să întrerupă furnizarea energiei electrice în conformitate cu prevederile Art.
14;
să încaseze la termenele stabilite contravaloarea cantităților de energie
furnizata;
in regimul de limitări si restricții, atunci când este deficit de putere si/ sau de
energie in SEN, sa aplice Consumatorului, cu înștiințare prealabila, transele
de limitare a puterii prevăzute in anexa la contractul de distribuție, iar la
ordinul Dispecerului Energetic National, sa ia masuri de deconectare a in
regimul de limitări si restricții, atunci când este deficit de putere si/sau de
energie in SEN, sa aplice Consumatorului, cu înștiințare prealabila, transele
de limitare a puterii prevăzute in anexa la contractul de distribuție, iar la
ordinul Dispecerului Energetic National, sa ia masuri de deconectare a
Consumatorului, in scopul prevenirii sau lichidării unor avarii in SEN; aceste
masuri se aplica in conformitate cu reglementările aplicabile, in scopul
prevenirii sau lichidării unor avarii in SEN;.
să aibă acces în incinta Consumatorului, pentru verificarea instalaţiei de
alimentare şi utilizare a energiei electrice, a grupurilor de măsurare (contoare)
şi a respectării prevederilor contractuale; accesul se efectuează în prezenţa
delegatului Consumatorului.

5.3. Consumatorul are următoarele obligaţii:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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să achite integral şi la termen facturile emise de Furnizor, eventualele corecţii
sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate la următoarea facturare;
să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare în vederea eliminării
efectelor negative asupra calităţii energiei electrice;
să comunice în scris Furnizorului orice modificare a elementelor care au stat
la baza întocmirii Contractului în maxim 5 zile calendaristice de la data
producerii acestei modificări;
să notifice Furnizorului intenția de terminare anticipata a Contractului;
să respecte dispoziţiile operatorului de transport si de sistem emise conform
reglementărilor în vigoare;
să transmită Furnizorului prognoze actualizate lunare/ saptamanale/ zilnice,
după caz, în conformitate cu prevederile legale, cu urmatoarele precizari:
i. actualizarea lunara a prognozei de consum pentru luna contractuala
urmatoare se face pana cel tarziu in ultima in data de 20 a fiecarei luni care
precede luna contractuala;
ii. actualizarea saptamanala a prognozei de consum pentru oricare
saptamana se face pana cel tarziu in ziua de joi a saptamanii anterioare;
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g)
h)

i)

j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)

iii. dupa caz, actualizarea zilnica [MWh/zi] a prognozei de consum pentru ziua
urmatoare se face pana cel tarziu la ora 8.30 a zilei anterioare zilei de
livrare;
iv. dupa caz, actualizarea zilnica [MWh/zi] a prognozei de consum pentru
ziua/ zilele nelucratoare se face pana cel tarziu la ora 8.30 in ziua lucratoare
anterioara zilei/ zilelor nelucratoare;
v. transmiterea prognozelor zilnice se face in conformitate cu prevederile
Anexei nr. 7 la prezentul Contract.
să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite conform
clauzelor corespunzătoare din contractele conexe prezentului Contract, de
distribuţie şi de transport a energiei electrice;
să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice şi să nu
influenţeze funcţionarea acestora, în situaţia în care acestea aparţin sau se
află în incinta Consumatorului; Consumatorul va permite accesul
reprezentanţilor operatorului de măsurare la grupurile de măsurare (acolo
unde este cazul); accesul va avea loc întotdeauna in prezenta delegatului
Consumatorului;
să achite contravaloarea energiei electrice reactive pentru fiecare loc de
consum, în conformitate cu prevederile reglementarilor emise de către ANRE
si in cuantumul şi în conformitate cu facturile emise de operatorul de
distribuţie la reţelele căruia locul de consum este racordat;
să ia toate masurile rezonabile de evitare a supracompensării energiei
reactive;
să acorde despăgubiri pentru daunele produse din culpa Consumatorului în
instalaţiile operatorului de transport şi sistem şi/ sau operatorului de
distribuţie, dovedite de Furnizor;
să respecte normele tehnice în vigoare, precum şi cerinţele tehnice din
contractele conexe prezentului Contract, pentru serviciile de transport şi de
distribuţie,
să notifice Furnizorul asupra modificării cantităţilor de energie electrică
contractate conform Anexei nr. 3 la prezentul Contract.
să asigure prin soluţii proprii, tehnologice şi/ sau energetice, evitarea unor
efecte deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică în cazul în
care există echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu
energie electrică poate duce la incendii, accidente umane, explozii, deteriorări
de utilaje etc.;
să permită Furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea planificată a
alimentării cu energie electrică pentru întreţinere, revizii şi reparaţii ale
instalaţiilor operatorului de transport/ distribuţie;
să-şi asume responsabilitatea faţă de subconsumatorii săi pentru prejudiciile
ce decurg din restricţionarea sau din întreruperea furnizării energiei electrice
către subconsumatori ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului
contract de către Consumator;

5.4. Drepturile Consumatorului:
a)
b)
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să cumpere şi să consume energie electrică în conformitate cu prevederile
prezentului Contract;
să solicite Furnizorului modificarea şi completarea prezentului Contract şi a
anexelor acestuia sau să iniţieze acte adiţionale la Contract atunci când apar
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c)
d)
e)
f)

g)

Art. 6.

elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor
clauze contractuale;
sa beneficieze contra cost de serviciile Furnizorului, in condițiile negocierii
unor contracte pentru prestări de servicii energetice, conform prevederilor
legale
sa verifice respectarea prevederilor prezentului contract in prezenta
delegatului Furnizorului
să aibă acces la grupurile de măsurare (contoare) de decontare, dacă acestea
se află în incinta operatorului de distribuţie sau a Furnizorului;
să solicite Furnizorului doar plata daunelor directe provocate de calitatea
necorespunzătoare a energiei electrice furnizate si/ sau ca urmare a
întreruperilor in furnizarea de energie electrică, în condiţiile prezentului
Contract;
să solicite Furnizorului măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a
deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie/ transport in
conformitate cu prevederile contractelor de transport si distribuţie.

Modificarea circumstanțelor

6.1. In sensul prezentului Contract, prin “modificare de circumstanțe” se înțelege intrarea
in vigoare, modificarea sau încetarea valabilității unei cerințe legale, retragerea sau
înnoirea acesteia, ori aplicarea unei noi cerințe legale care nu era in vigoare la data
semnării prezentului Contract. Aceasta include introducerea unui nou impozit sau a
unei noi taxe, o schimbare a modului de aplicare bazei de calcul a unei taxe sau o
schimbare a cuantumului oricăruia dintre impozitele sau taxele existente, precum si in
orice alte cazuri prevăzute in anexele la prezentul Contract.
6.2. Orice modificare a prezentului Contract care ar rezulta din modificarea de
circumstanțe, se va face de comun acord, printr-un act adițional semnat de ambele
Părţi.
Art. 7.

Confidenţialitate

7.1. Fiecare Parte contractanta 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 părţi, în totalitate sau parţial, fără
consimţământul scris al celeilalte Părţi.
7.2. Fac excepţie de la prevederile punctului 7.1:
a)
b)
c)

informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu
reglementările în vigoare;
informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea prezentului
Contract;
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;

7.3. Prevederile de la punctul 7.1 rămân valabile timp de 5 (cinci) ani după încetarea
valabilităţii prezentului contract.
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7.4. Orice încălcare de către oricare Parte a clauzei de confidenţialitate va atrage plata de
către aceasta de daune numai pentru prejudicii dovedite cu documente.
Durata Contractului

Art. 8.

8.1. Contractul de furnizare a energiei electrice intra in vigoare la data de ___________ ora
00:00 si este valabil până la data de ___________ ora 24:00.
8.2. Durata Contractului poate fi prelungită cu acordul ambelor Parți prin act adițional.
Art. 9.

Încetarea Contractului

9.1. Prezentul Contract încetează să-şi producă efectele în următoarele cazuri:
a) expirarea duratei Contractului stabilită conform prevederilor Art. 8;
b) în condiţiile prevăzute la Art. 10.
9.2. Încetarea Contractului nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente intre Părţi.
9.3. Incetarea anticipata a Contractului in baza Art. 10.1. din initiativa si la solicitarea
Consumatorului, atrage obligația acestuia din urma de a achita Furnizorului o suma
compensatorie de terminare anticipata a Contractului („TF”) determinata conform
punctului 5 al Anexei nr. 5 la prezentul Contract.
Art. 10.

Rezilierea contractului

10.1. Rezilierea prezentului Contract din inițiativa Furnizorului se poate face in
următoarele cazuri:
a)

b)

c)

neplata de către Consumator a contravalorii energiei electrice consumate, in
condițiile prevăzute in Anexa nr. 5 la prezentul Contract; rezilierea se va
produce printr-o notificare adresata Consumatorului, fără intervenţia
instanţei si fără nici o alta formalitate prealabilă;
refuzul Consumatorului de a actualiza prezentul Contract, in cazul
modificării reglementarilor sau a condițiilor tehnice din momentul încheierii
acestuia, fără nici o formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei doar cu
un preaviz de 30 de zile calendaristice;
în cazul in care Consumatorul îşi încalcă obligaţiile prevăzute la art. 2, art. 3,
art. 4, art. 5 pct. 5.3, art. 6, art. 7, art. 11, art. 12 din prezentul Contract, fără
nici o formalitate prealabila si fără intervenția instanței, doar cu un preaviz
de 30 zile calendaristice.

10.2. Rezilierea contractului din inițiativa Consumatorului se poate face in următoarele
cazuri:
a)
b)

OMV PETROM S.A.
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refuzul Furnizorului de a actualiza prezentul Contract, in cazul modificării
reglementarilor sau a condițiilor tehnice din momentul încheierii acestuia,
cu un preaviz de 30 de zile calendaristice;
in cazul in care Furnizorul îşi încalcă obligaţiile prevăzute la art. 2, art. 3, art.
4, art. 5 pct. 5.1, art. 6, art. 7, art. 11, art. 12 din prezentul Contract,
Consumatorul ii va transmite in scris o notificare in care se va specifica
obligaţia care a fost încălcata; Furnizorul va avea la dispoziţie un termen de
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10 (zece) zile pentru a remedia încălcarea semnalata de către Consumator;
in cazul in care Furnizorul nu remediază încălcarea in termenul de 10 zile
anterior menţionat, Consumatorul va fi îndreptățit sa rezilieze prezentul
contract printr-o simpla notificare adresata Furnizorului, fără intervenţia
instanţei si fără nici o alta formalitate prealabilă.
Art. 11.

Forța majora

11.1. Forța majora se definește ca fiind acel eveniment imprevizibil, in afara voinței
Parților si de neînlăturat, produs ulterior intrării in vigoare a prezentului Contract si
care, prin efectele sale, este de natura sa împiedice oricare dintre Părţi sa-si
îndeplinească, in totalitate sau in parte, obligațiile ce-i revin in conformitate cu
clauzele prezentului Contract.
11.2. Evenimentul clasificat ca forța majora se notifica de către partea interesata
celeilalte Părţi in termen de 48 (patruzecisiopt) ore de la producere si se certifica de
către autoritatea competenta de la locul producerii (respectiv Camera de Comerț si
Industrie locala). In cazul in care efectele forței majore durează mai mult de 30
(treizeci) de zile de la producere, Părţile pot decide sa rezilieze prezentul Contract
fără despăgubiri.
11.3. Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore nu înlătura efectul
exonerator de răspundere al acesteia, dar antrenează obligația Părţii care o invoca de
a repara pagubele cauzate Părţii contractante prin faptul necomunicării. Forța majora
exonerează Partea afectata de efectele sale de orice răspundere contractuala, legala,
in afara de culpa proprie.
Art. 12.

Răspunderea contractuală

12.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul
Contract, părţile se supun şi răspund conform prevederilor prezentului Contract si
ale reglementarilor legale in vigoare.
12.2. Niciuna dintre Părţi nu este răspunzătoare pentru daunele indirecte cauzate
celeilalte Părţi ca urmare a neexecutării totale sau parțiale ori a executării
necorespunzătoare a obligațiilor care-i revin conform prezentului Contract.
12.3. Cesionarea acestui contract de către una dintre Părţi nu poate fi făcuta decât cu
acordul scris al celeilalte Părţi.
12.4. Prin exceptie de la punctul 12.3. de mai sus, Furnizorul are dreptul sa cesioneze,
prezentul Contract catre societati comerciale la care Furnizorul este asociat sau
actionar integral sau majoritar, fara acordul Consumatorului.
Art. 13.
13.1.

Litigii
Prezentul Contract este guvernat de legea română.

13.2. Orice controversa sau disputa apărută între Părți, născuta din sau in legătura cu
acest Contract, sau cu aplicarea sau interpretarea acestuia, sau din cauza unei
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pretinse încălcări, neîndepliniri a obligațiilor sau interpretări greșite a prevederilor
sale, se va încerca rezolvarea ei pe cale amiabila.
13.3. In cazul in care nu se va ajunge la un acord ca urmare a încercării de rezolvare pe
cale amiabila, litigiile vor fi deduse spre soluționarea instanțelor judecătorești
competente.
Art. 14.
14.1.

Întreruperea furnizării energiei electrice
Furnizorul va întrerupe furnizarea energiei electrice în următoare situaţii:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
14.2.

Întreruperea furnizării energiei electrice se realizează:
a)
b)

OMV PETROM S.A.
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consumul energiei electrice în baza unui contract expirat sau nul (încheiat pe
numele altei persoane juridice decât Consumatorul, parte in prezentul
Contract);
consumul fraudulos de energie electrică;
depăşirea puterii aprobate prin Avizul tehnic de racordare prevăzut în Anexa
nr. 6 la prezentul Contract;
neachitarea facturilor emise de Furnizor în condiţiile prevăzute în Anexa nr.
5 la prezentul Contract;
împiedicarea delegatului operatorului de distribuţie de a monta, verifica,
înlocui sau de a citi elementele grupurilor de măsurare (contoare), de a
verifica şi remedia defecţiunile în instalaţiile care sunt proprietate a
operatorului de distribuţie, atunci când acestea se află pe teritoriul
Consumatorului, de a verifica instalaţiile proprii ale Consumatorului, situate
în amonte de alt consumator, sau de a racorda un nou consumator;
in situația in care Consumatorul nu aplică reducerea puterii absorbite cerută
de operatorul transport şi de sistem în regim de restricţii, conform
contractelor si normativelor, în termenii prevăzuţi în acestea;
in situația in care Consumatorul modifică reglajele instalaţiilor de protecţie
stabilite de operatorul de distribuţie sau intervine neautorizat in instalațiile
acestuia;
consumatorul nu a luat Ia termenele convenite cu furnizorul/ operatorul de
distribuţie măsurile de limitare a perturbaţiilor până Ia valorile normate;
nerespectarea limitelor zonelor de protecţie pentru reţelele şi instalaţiile
electrice, conform legislaţiei în vigoare;
pentru executarea lucrărilor de revizii tehnice sau reparaţii la instalaţiile
proprii ale operatorului de retea sau la instalațiile racordare ale
Consumatorului;
pentru prevenire periclitării vieţii sau a sănătăţii oamenilor ori a integrităţii
bunurilor materiale;
pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor;
pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de
urgenţă, care nu se pot efectua fără întreruperi;
în alte cazuri în care se specifică acest drept în prezentul Contract.

fără preaviz, in cazurile prevăzute. la punctul 14.1 lit. a), b), f), f)g), k), l) si m);
cu preaviz de 5 zile calendaristice, in cazul prevăzut la punctul 14.1
lit. c), d), e), h), i), j) si n).
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14.3. Întreruperile prevăzute la punctul 14.1 lit. m) si n) vor fi ulterior justificate cu
documente Consumatorului, la cererea scrisă a acestuia, depusă în termen de 10 zile
calendaristice de la producerea evenimentului;
14.4. Furnizorul nu răspunde faţă de Consumator pentru întreruperea furnizării energiei
electrice sau pentru calitatea energiei electrice furnizate, în cazul unor calamităţi sau
al unor fenomene ale naturii.
14.5.

Furnizorul nu răspunde pentru întreruperile cauzate de Consumator.

14.6. (1) Întreruperile în furnizarea energiei electrice, care depășesc limitele prevăzute
prin Contract şi pentru care s-au înregistrat sesizări scrise din partea
Consumatorului, sunt analizate de către Furnizor şi Consumator, pentru stabilirea
responsabilităţilor ce decurg din aceste evenimente.
(2) Termenul pentru depunerea sesizării scrise de către Consumator este de
maximum 7 zile calendaristice de Ia data întreruperii furnizării energiei electrice.
(3) Furnizorul este obligat să efectueze împreună cu Consumatorul analiza sesizărilor
menţionate Ia alin. (2), în maximum 14 zile calendaristice de Ia primirea sesizării
Consumatorului, în conformitate cu procedurile proprii aplicabile.
(4) Consumatorul va pune Ia dispoziţie furnizorului toate datele legate de întrerupere
şi care sunt necesare pentru susţinerea sesizării.
(5) Sesizarea Consumatorului privind întreruperea care a avut loc în furnizarea
energiei electrice va fi însoțită de documente justificative din care să rezulte cu
certitudine cele reclamate de acesta.
Art. 15.

Dispoziţii finale

15.1. Contractul reprezintă întregul şi completul acord dintre Părţi referitor la obiectul
acestuia. Orice modificare sau adăugare la Contract nu va fi valabilă decât în forma
scrisă şi semnată de către ambele Părţi.
15.2.

Anexele nr.1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 fac parte integrantă din prezentul Contract.

15.3. Comunicările in cadrul prezentului Contract se fac in scris intre persoanele
împuternicite ale Furnizorului si Consumatorului, folosind căile de comunicare
principale menţionate in Anexa nr. 7 la prezentul contract.
15.4. Prezentul Contract a fost încheiat la data de ___________ in 2 exemplare originale,
câte unul pentru fiecare Parte contractantă.
15.5.
Prezentul Contract va produce efectele începând cu data de ___________ sub
condiţia suspensivă de îndeplinire cumulativă a următoarelor condiţii:
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a) încheierea de către Furnizor a contractului pentru prestarea serviciului de
transport, serviciilor de sistem şi administrare a pieţei angro de energie electrică,
precum si a contractului/ contractelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a
energiei electrice cu respectarea reglementarilor aplicabile;
b) încetarea contractului/ contractelor de furnizare a energiei electrice încheiat/
încheiate de către Consumator cu furnizorul/ furnizorii precedent/ precedenți;
c) transmiterea de catre Consumator a copiilor Avizelor Tehnice de Racordare si
conventiilor de exploatare emise/ incheiate conform prevederilor legale;
Acest Contract a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte.

Furnizor
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Consumator
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ANEXA nr. 1 la contractul de furnizare a energiei electrice numărul ___ din ______
DEFINITII
Aprobări

Aprobări, avize, licențe, consimțăminte si autorizații acordate deja sau care vor
fi acordate de ANRE sau altă autoritate competentă
Aviz tehnic de
aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către
racordare
operatorul de reţea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi
condiţiilor de racordare la reţeaua electrică a locului de producere sau consum
respectiv, pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului precizate în cerere;
ANRE
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – A.N.R.E.
Cantitate contractată Cantitatea de energie electrică estimata a fi vânduta/ cumpărată de Furnizor/
Consumator pentru fiecare luna contractuala,
Cerința legala
Orice lege, reglementare, licenţă sau alte ordine, decizii date de Guvern,
Parlament sau autoritatea competentă
Cod comercial al pieței Colecția de reglementari referitoare la relațiile comerciale pe piața angro de
angro de energie
energie electrica (definirea participanților si a regulilor pieței: înregistrare,
ofertare, efectuare plăţi, încheiere de tranzacții, constituire garanții,
regularizări, penalităţi financiare)
Codul de măsurare a Reglementare aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 17/2002
energiei electrice
Codul tehnic al
Colecția de reglementari cu caracter tehnic prin care se stabilesc reguli si
rețelelor/ rețelei
proceduri obligatorii pentru toți participanții la piața energiei, pentru
electrice de distribuție/ planificarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea si întreținerea rețelelor/
transport
rețelei electrice de distribuție/ transport
Convenție de
Act juridic încheiat între operatorul de reţea şi un utilizator, prin care se
exploatare
precizează aspecte legate de delimitarea instalațiilor, realizarea conducerii
operative prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a
instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţii în caz de
incidente, etc.;
Grup de măsurare a
Ansamblul format din contor si transformatoarele de măsurare aferente
energiei electrice
acestuia, precum si toate elementele intermediare care constituie circuitele de
măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare.
Instalaţie de racordare Instalaţie electrică realizată între punctul de racordare la rețeaua electrică şi
punctul de delimitare dintre operatorul de distribuţie şi consumator
Loc de
Amplasamentul instalațiilor de utilizare ale unui consumator, inclusiv a
vânzare/consum
subconsumatorilor săi, unde se consuma energia electrica furnizata prin una
sau mai multe instalații de alimentare. Un consumator poate avea mai multe
locuri de consum
Lună contractuală
O lună calendaristică în cadrul unui an calendaristic
Operator de distribuţie Orice persoana care deține, sub orice titlu, o rețea electrica de distribuție si este
titulară a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea, asigurarea
întreținerii si, daca este necesar, dezvoltarea rețelei de distribuție intr-o anumita
zona si, acolo unde este aplicabil, interconectarea acestuia cu alte sisteme, precum
si de asigurarea capacitații pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor
rezonabile privind distribuția energiei electrice
Operator de transport orice persoana care deține, sub orice titlu, o rețea electrica de transport si este
si de sistem
titulara a unei licențe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea
întreținerii si, daca este necesar, dezvoltarea rețelei de transport intr-o anumita
zona si, acolo unde este aplicabila, interconectarea acesteia cu alte sisteme
electroenergetice, precum si de asigurarea capacitații pe termen lung a
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sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice
locul de racordare a transformatoarelor de măsurare sau la care este conectată
aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea puterii şi
energiei electrice tranzacţionate;
Punct de racordare
punct fizic din reţeaua electrică la care se racordează un utilizator;
Punct de delimitare
Locul in care instalațiile consumatorului se racordează la instalațiile
operatorului de reţea la instalaţiile căruia este racordat si in care acestea se
delimitează ca proprietate
Regim de limitare sau Situație in care este necesara reducerea la anumite limite a puterii electrice
de restricţie
absorbite de consumatori cu asigurarea puterii minime tehnologice de către
furnizor, pentru menținerea in limite normale a parametrilor de funcționare a
sistemului energetic
Reţea electrică
Ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a acestora,
staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele. Prin
care se transmite energie electrica de la o capacitate energetica de producere
a energiei electrice la un utilizator. Reţeaua electrică poate fi reţea de transport
sau reţea de distribuţie.
Reţea electrică de
Rețea electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv
distribuţie
Reţea electrică de
Rețeaua electrica de interes National si strategic cu tensiunea de linie
transport
nominala mai mare de 110 kV
Serviciu de distribuţie Serviciu care consta in exploatarea, întreținerea, dezvoltarea rețelei de
distribuție in scopul transmiterii energiei electrice de la producători/ operator
de transport/ alți distribuitori la consumatorii finali, conform contractelor
încheiate, in condiții corespunzătoare de siguranța si calitate
Sistem
Ansamblul instalațiilor electroenergetice inter-conectate, situate pe teritoriul
Electroenergetic
tarii, prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativa,
Naţional – SEN
distribuția, furnizarea si utilizarea energiei electrice
Standard de
Reglementare aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 28/2007
performanţă pentru
serviciul public de
distribuţie a energiei
electrice
Reglementare aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 1/2010
Standard de
performanţă pentru
serviciul de furnizare a
energiei electrice
Punct de măsurare

Furnizor
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ANEXA nr. 2 la contractul de furnizare a energiei electrice numărul ___ din ______
DENUMIREA LOCULUI DE CONSUM. PUNCTUL DE RACORDARE, PUNCTUL DE DELIMITARE SI
PUNCTUL DE MĂSURARE A ENERGIEI ELECTRICE.
2.1. Denumirea locului de consum: _______________
in conformitate cu prevederile ATR nr. _______________ din data de _______________emis de
_______________
a) Punct racordare: _______________
b) Punct de delimitare: _______________
c) Punct de măsurare: _______________
2.2. Denumirea locului de consum: _______________
in conformitate cu prevederile ATR nr. _______________ din data de _______________emis de
_______________
d) Punct racordare: _______________
e) Punct de delimitare: _______________
f) Punct de măsurare: _______________

Furnizor
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ANEXA nr. 3 la contractul de furnizare a energiei electrice numărul ___ din ______

ENERGIE ELECTRICA CONTRACTATA

Cantitatea de energie electrica contractata este de ________MWh/ an.
Cantitatea de energie electrica contractata orar este ________MWh/h si reprezinta prognoza orara
de consum pentru fiecare interval de tranzactionare.

Furnizor
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ANEXA nr. 4 la contractul de furnizare a energiei electrice numărul ___ din ______
PRETUL DE CONTRACT
4.1. Preţul de Contract pentru energia electrica activa vândută de Furnizor şi cumpărată de
Consumator este ________RON/MWh. Pretul de Contract reprezinta suma dintre pretul
energie de ________RON/MWh si valoarea tarifului de injectie.
4.2. Pretul energiei este fix pe perioada ________.
4.3. Prețul energiei furnizate în funcţie de zona tarifară de racordare a locurilor de consum ale
Consumatorului la reţelele de distribuţie a energiei electrice şi de nivelul de tensiune, în
RON/MWh, este:
Prețuri/ Tarife aplicabile
[lei/MWh]
Preț de contract
TL
SS
IT
MT
Preț furnizare energie (MT)
Cost certificate verzi
Contribuție cogenerare
Preț final energie (MT)

……….
……
______
______
______
______
…………
______
______
………….

unde:
_________
TL
SS
IT
MT

rețelele de distribuție ale ____________
tarif zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie
electrica din rețea, stabilit prin ordin al președintelui ANRE
tarif aferent serviciului de sistem, stabilit prin ordin al președintelui ANRE
tarif specific înalta tensiune pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
prestat de operatorul de distribuție, stabilit prin ordin al președintelui ANRE
tarif specific medie tensiune pentru serviciul de distribuție a energiei
electrice prestat de operatorul de distribuție, stabilit prin ordin al
președintelui ANRE

4.4. Preţul de furnizare reflectă integral orice cost, comision sau cheltuială cu asumarea de către
Furnizor a responsabilităţii de echilibrare şi a riscului de achizitie privind energia electrică
furnizata, precum şi preţul de vânzare a cantităţii de energie electrica furnizate, cu
urmatoarele conditii:
•

Respectarea de catre Consumator obligatiei de actualizare a cantitatii contractate
conform Anexei nr. 3 la prezentul Contract in conformitate cu prevederile Art. 5 punctul
5.3. lit. f) din Contract;

•

Dezechilibrele orare trebuie sa se incadreze in marja contractuala de +/-_____% din
cantitatea contractata.

•

Pentru dezechilibrele care nu se incadreaza in marja contractuala, Consumatorul va plati o
penalitate egala cu suma costurilor dezechilibrelor orare, astfel:
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-

Pentru dezechilibrele negalive: suma produselor calculate orar intre cantitatea
in dezechilibru negativ
contract;

-

Q i dezNeg si diferenta dintre pretul de deficit si pretul de

Pentru dezechilibrele pozitive: suma produselor calculate orar intre cantitatea
in dezechilibru Q
excedent;

i

dezPoz

si diferenta dintre pretul de contract si pretul de

•

Preturile orare de deficit si de excedent sunt cele publicate de OPCOM.

•

Pretul de contract este cel stabilit in Anexa nr. 4 a prezentului Contract.
n

n

i =1

i =1

i
i
SumaDezechilibre = ∑ Q i dezNeg ⋅ ( p deficit
− p contract ) + ∑ Q i dezPoz ⋅ ( p contract − p excedent
),

unde:
i - interval orar in care se determina dezechilibre mai mari decat marja contractuala;
n - numarul de ore total al lunii contractuale.
4.5. Contravaloarea energiei electrice reactive se stabileste in conformitate cu prevederile legale.
4.6. Furnizorul are obligatia evidentierii separate, pe factura, pe langa contravaloarea energiei
electrice active furnizate si a costului cu energia reactiva, urmatoarele:
- Contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienta; la data semnării
Contractului valoarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienta este de _____
RON/MWh;
- Contravaloarea certificatelor verzi, determinata ca produs intre cota de achizitie a CV
stabilita de ANRE [CV/MWh], pretul CV achizitionat de furnizor prin tranzactii pe pietele
administrate de OPCOM [RON/CV] si cantitatea de energie electrica furnizata [MWh]; la
data semnării Contractului, Contravaloarea certificatelor verzi se stabileste pe baza valorii
de ____ RON/MWh, valoare determinata ca produs intre cota de achiziție a CV stabilita de
ANRE de _______ [CV/MWh] si prețul CV de _______ [RON/CV];
- Dupa caz, contravaloarea energiei reactive,
- Dupa caz, contravaloarea penalitatii aferente dezechilibrelor care nu se incadreaza in
marja precizata la punctul 4.4 de mai sus.
- TVA;
- Acciza.
4.7. Achiziţionarea certificatelor verzi pentru consumul de energie electrica al Consumatorului
cade in sarcina exclusiva a Furnizorului.
4.8. Regularizarea costurilor cu certificatele verzi se face in conformitate cu prevederile Anexei nr.
5 la prezentul Contract.
4.9. Valoarea totala a Contractului calculata pentru ___________________la pretul final al energiei
electrice este de ________________ lei, exclusiv acciza si TVA.
Furnizor
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ANEXA nr. 5 la contractul de furnizare a energiei electrice numărul ___ din ______
PROCEDURA DE DERULARE A CONTRACTULUI
1. CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA
Energia electrica furnizată de către Furnizor si consumata de către Consumator se determină pe
baza masuratorilor realizate de către operatorul de distribuție la ale cărei rețele sunt racordate
locurile de consum ale Consumatorului si este transmisa de acesta Consumatorului si
Furnizorului, conform reglementarilor in vigoare.
2. FACTURAREA ENERGIEI ELECTRICE CONSUMATE
2.1.
Pentru plata energiei electrice consumate de către Consumator, Furnizorul emite si
transmite Consumatorului o factură in primele ____________ zile calendaristice ale lunii
__________ lunii contractuale, conţinând:
a) contravaloarea energiei electrice active consumate;
b) contravaloarea energiei electrice reactive, determinata conform reglementarilor in
vigoare;
c) contravaloarea certificatelor verzi, conform reglementarilor in vigoare;
d) contravaloarea contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă, conform
reglementarilor in vigoare;
e) acciza;
f) TVA.
Termenul de scadenta a facturii emise in conformitate cu prevederile punctului 2.1. de
2.2.
mai sus, este la ____________ zile de la _________________; in situatia in care ziua scadentei
este o zi nelucratoare, termenul scadent este urmatoarea zi lucratoare.
2.3.
Plata oricărei sume datorate va fi efectuată în LEI, prin transfer bancar în contul
Furnizorului deschis la BCR, Agentia Doctor Felix Bucuresti. Se consideră drept dată de
efectuare a plăţii data menţionata in ordinul de plata emis de către Consumator.
Consumatorul va transmite Furnizorului prin fax copia ordinului de plata.
2.4.
Neachitarea facturii de către Consumator în termenul scadent atrage după sine penalităţi
pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi după expirarea termenului limita de
plata si pana la data când plata este efectuata (excluzând ziua plăţii). Procentul penalității
este nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat,
stabilite conform reglementarilor in vigoare, aplicat la valoarea sumelor neachitate, pentru
fiecare zi calendaristica de întârziere. Valoarea totala a penalităților nu poate depăși
cuantumul valorii sumelor asupra cărora se calculează.
2.5.
În cazul în care Consumatorul achită factura până la data scadenţei, acesta nu datorează
penalităţi.
2.6.
Dacă factura nu a fost achitata la data scadenţei Furnizorul transmite Consumatorului un
preaviz, iar după 5 de zile de la data scadenţei, dar nu mai devreme de 5 zile de la data
transmiterii preavizului, întrerupe furnizarea energiei electrice.
2.7.
Reluarea furnizării energiei electrice după întreruperea prevăzută la 2.6 se realizează în
ziua lucrătoare imediat următoare efectuării plăţii integrale către Furnizor a facturii şi a
cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării.
2.8.
În cazul în care Consumatorul nu efectuează în termen de 15 zile de la data întreruperii
furnizării energiei electrice plata integrală a facturii şi a penalităţilor datorate, Furnizorul
are dreptul să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, urmând să recupereze
sumele respective conform dispoziţiilor legale în vigoare.
2.9.
In cazul in care o suma facturata de către Furnizor este contestata integral sau in parte de
către Consumator, acesta va transmite, in termen de 5 (cinci) zile de la data emiterii
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2.10.

facturii, o notificare Furnizorului cu obiecțiile sale si va plăti suma rămasa necontestata
pana in ziua limita de plata. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale
amiabila ca fiind datorate de către Consumator, acesta va plați, pe lângă suma datorata,
penalităţi conform prevederilor punctului 2.4 si 2.5
Pentru plata penalitatilor aferente dezechilibrelor care nu se incadreaza in marja
contractuala stabilita conform punctului 4.4 din Anexa nr. 4 la prezentul Contract,
Furnizorul emite o factura in prima zi lucratoare a celei de-a treia luni calendaristice care
urmeaza lunii de livrare. Conditiile de plata sunt inscrise pe factura, termenul de plata
fiind de 5 (cinci) zile calendaristice de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii de către
Consumator la data scadenţei atrage după sine penalităţi pentru fiecare zi de întârziere,
conform prevederilor punctului 2.4 si 2.5.

3. FACTURAREA ENERGIEI ELECTRICE ACTIVE SI REACTIVE LA INCETAREA CONTRACTULUI
3.1. La încetarea Contractului, în situaţia în care Consumatorul/ Furnizorul are debite faţă de
Furnizor/ Consumator, regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către Furnizor/
Consumator, în termen de 15 zile lucrătoare de la încetarea Contractului şi plata acesteia de
către Consumator/ Furnizor în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la emiterea facturii.
Neachitarea facturii de către Consumator la data scadenţei atrage după sine penalităţi pentru
fiecare zi de întârziere, conform prevederilor punctului 2.4 si 2.5.
3.2. La terminarea Contractului, Furnizorul regularizeaza, daca este cazul, costurile cu
echilibrarea, in baza consumului orar contractat/ masurat si a preturilor lunare, orare, de
deficit/ excedent din piata de echilibrare. Regularizarea se face prin emiterea unei facturi de
către Furnizor, în termen maxim de 90 zile de la încetarea Contractului şi plata acesteia de
către Consumator/ Furnizor în termen de 5 (zile) zile calendaristice de la emiterea facturii.
Neachitarea facturii de către Consumator la data scadenţei atrage după sine penalităţi pentru
fiecare zi de întârziere, conform prevederilor punctului 2.4 si 2.5.
4. REGULARIZAREA COSTURILOR CU CERTIFICATELE VERZI
4.1.
Pentru fiecare luna contractuală, costul certificatelor verzi se facturează conform
prevederilor legale, cu respectarea următoarele aspecte:
a) În factura de energie electrică emisă de Furnizor şi transmisă Consumatorului,
contravaloarea certificatelor verzi se evidentiaza pe factura separat faţă de celelalte
obligatii financiare ale Consumatorului, precizate la pct. 2.1. de mai sus, precizându-se
temeiul legal.
b) Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de
certificate [CV/MWh] estimate/ publicate de către ANRE, cantitatea de energie electrică
facturată [MWh] şi preţul CV achizitionate de furnizor prin tranzactii pe pietele
administrate de OPCOM [RON/CV].
4.2.
Furnizorul va achiziționa un număr de certificate verzi aferente furnizării energiei electrice
Consumatorului, in cota stabilita de ANRE, de pe pietele centralizate administrate de operatorul
pietei de energie electrica.
4.3.
In fiecare an calendaristic, la termenele prevăzute în reglementări, Furnizorul va prezenta
Consumatorului documente justificative emise de Operatorul Pieței de Certificate Verzi care sa
ateste costurile de achiziție a certificatelor verzi, aferente furnizării energiei electrice.
4.4.
In cazul in care costurile estimate au fost mai mari decât costurile justificate, Furnizorul va
restitui suma încasata suplimentar prin emiterea unei facturi de regularizare.
4.5.
In cazul in care costurile estimate au fost mai mici decât costurile justificate,
Consumatorul va plăti diferența in baza unei facturi de regularizare emise de Furnizor.
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4.6.
Plata facturilor de regularizare se face în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la emiterea
facturii. Neachitarea facturii de către Consumator/ Furnizor la data scadenţei atrage după sine
penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, conform prevederilor punctului 2.4 si 2.5.
4.7.
In conformitate cu prevederile legale in domeniul surselor regenerabile de energie,
precum si cu reglementarile aplicabile pietei de echilibrare in domeniul energiei electrice,
prezentul Contract produce efecte pana la 1 septembrie a anului calendaristic urmator celui in
care Contractul a produs efecte, perioada in care Furnizorul are dreptul sa emita facturi de
regularizare finale (echilibrare si certificate verzi) indiferent daca Contractul este terminat sau
reziliat.
5. COMPENSATIE PENTRU TERMINAREA ANTICIPATA A CONTRACTULUI
In cazul in care contractul inceteaza sau este terminat anticipat la solicitarea si din inițiativa
clientului sau energia electrica este nelivrata din motive de neplata, Furnizorul va factura o
compensație de terminare anticipata a contractului calculata in funcție de cantitatea de energie
electrica nelivrata si diferența dintre prețul de contract si cotația prețului energiei pe piețele
forwards:
TF=Q nelivrat x (p contract – p baseFW)
unde:
este cantitatea de energie electrica nelivrata, determinata ca suma cantitatilor
contractate aferente lunilor calendaristice din perioda de nelivrare. Perioada de nelivrare se
determina in zile calendaristice, ca diferența dintre data de terminare a contractului (data2) si
data solicitata de consumator pentru rezilierea anticipata a contractului (data1).
Q
nelivrat

Q

contractat

, [MWh]

se stabileste pe baza celui mai recent Raport de piața lunar publicat de OPCOM
(http://www.opcom.ro Tranzacții – Rezultate/ Supraveghere piețe/ Rapoarte lunare) ca preț
mediu ponderat [lei/MWh] pentru contractele tranzactionate in respectiva luna pe PCCB – LE. Se
considera cel mai recent Raport de piața lunar ca fiind ultimul raport publicat de OPCOM la data
notificării de terminare anticipata a contractului.
este prețul de contract
Se aplica următoarea regula:
•

daca TF< 0 atunci clientul nu va achita furnizorului TF (TF=0);

•

daca TF > 0 atunci clientul va achita furnizorului o suma egala cu TF calculata conform
precizarilor de mai sus.

Furnizor
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ANEXA nr. 6 la contractul de furnizare a energiei electrice numărul ___ din ______
AVIZE TEHNICE DE RACORDARE
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ANEXA nr. 7 la contractul de furnizare a energiei electrice numărul ___ din ______
LISTA PERSOANELOR ÎMPUTERNICITE ŞI CĂI DE COMUNICARE
a) OMV PETROM S.A.
Relatii clienti: FurnizareEnergieElectrica@petrom.com
Notificari Energie: energy.nom@petrom.com

b) Consumator
______________________________________________________________
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