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CONTRACT 
 

furnizare de energie electrica 
 

nr. ________ din data de ____________ 
 

Părţile contractante 

Între  

S.C. ELCATA MHC SRL. cu sediul în localitatea Brasov, GHIMBAV, str. MORII, nr. 7, Cod postal: 
507075, telefon: 0730 903.144, fax: 0372 893.893, E-mail: offce@elcata.ro , înmatriculată la 
Registrul Comertului cu nr J08/2326/2008, Cod fiscal nr.  RO15755539, cont bancar: RO32 RZBR 
0000 0600 1281 1286 deschis la Raiffeisen Bank- reprezentată legal prin Danut Frunza, director 
general, în calitate de de Furnizor, pe de o parte  
 
si 
 
_________________, cu sediul/domiciliul în localitatea __________________, strada _________, nr. ___, jud 
______________, telefon:  ________________,  înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. 
____________________/CNP___________________, Cod fiscal nr. ________________, cont bancar: 
_______________________________ deschis la Bamca __________________ reprezentată legal / proprietar imobil 
prin _________________, in calitate de ___________________,  denumita consumator, având calitatea de 
cumparator, pe de alta parte, 
 
Terminologie 

Art.1 Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt  definiţi în Anexa 1. 

 

Obiectul contractului 

Art.2 

Art. 2. – (1)Obiectul contractului îl constituie furnizarea de energie electrica in scop comercial la 
locul/locurile de consum situate la adresa/adresele :   

Nr  
crt 

Denumire loc consum/Adresa loc de 
consum 

Nivel de 
tensiune 

POD 

1    

şi reglementeaza raporturile dintre furnizor şi cumparator privind conditiile de furnizare, 
modalitatile de emitere şi plata a facturilor şi condiţiile de consum a energiei electrice. 

                 (2)Pe intreaga perioada de derulare a contractului furnizarea energiei electrice se va 
face in conditiile stabilite prin: 

1. Avizul tehnic de racordare nr. _____________________, emis de ____________________; 

(Anexa nr. 4 la prezentul contract). 

 

mailto:offce@elcata.ro
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Condiţii de desfăşurare a furnizării 

Art. 3.(1)Cantitatea de energie electrică estimata ce urmează să fie cumpărată de către Consumator 
de la Furnizor este prevăzută în Anexa 2. 

(2)Consumatorul  va plati furnizorului contravaloarea energiei electrice furnizata, la pretul stabilit 
in cadrul Anexei 3.   

(3) Incheierea contractelor de transport si distributie se face de catre furnizor in baza documentatiei 
tehnice inaintate de consumator. 

(4) La încetarea contractului, regularizarea se face prin emiterea unei facturi de catre furnizor şi 
plata acesteia de catre consumator, la termenele prevazute în art.4 alin. (2). 

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

conformitate cu „Codul de măsurare a energiei electrice” aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE, 

în punctele de măsurare stabilite de  operatorul de distributie prin ATR. 

(6)Pentru diferentele dintre cantitatea de energie electrica prognozata si cea efectiv furnizata, 
diminuata ca urmare a instructiunilor si comenzilor operative emise de catre operatorul de sistem, 
consumatorul nu poate solicita furnizorului plata de daune. 

(7)Partile vor respecta instructiunile si comenzile operative emise de catre operatorul de sistem în 

baza Codului tehnic al retelei de transport, aprobat prin Decizia presedintelui ANRE. Obligatiile ce 

revin fiecarei parti în baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauza a nerespectarii Codului 

tehnic al retelei de transport. 

(8) Pentru regimul de limitare sau de restrictie, precum si pentru situatia de avarie in SEN, puterile 

care se pot reduce si puterile care se pot deconecta sunt cele prevazute in Anexa contractului de 

distributie la prezentul contract.  

(9)Părţile contractante vor respecta prevederile : 

➢ Avizului de racordare  

➢ Convenţiei de exploatare (daca e cazul ) – Anexa 5 

➢ Contractelor de transport şi distribuţie aferente locului de consum 

➢ Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali,  în vigoare. 

➢ Orice prevedere legala aplicabila 

(10) Partile vor comunica operatorului pietei de energie electrica datele solicitate de catre acesta, pe 

toata durata contractului. 

Facturare. Modalităţi de plată 

Art.4(1) In primele 10 zile ale lunii Furnizorul va emite factura (cu data ultimei zile din luna de 
consum) pentru energia electrica consumata in luna anterioara.  

Factura de energie electrica conține: 
➢ contravaloarea energiei electrice active  
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➢ contravaloarea energiei electrice reactive (inductiva si/sau capacitiva), la preturile 
reglementate pentru energie electrica reactiva, aprobate de Autoritatea competenta, 
in conformitate cu procesele verbale emise de prestatorul serviciului de distributie. 

➢ contravaloarea tarifelor de distributie, de transport si pentru serviciul de sistem, in 
vigoare la data facturarii; 

➢ contravaloarea certificatelor verzi; 
➢ contravaloarea contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta stabilita prin ordin 

al ANRE. 
➢ Contravaloarea accizei, conform reglementarilor in vigoare 

 
(2) Cumparatorul va achita aceasta factura in termen de _____________ zile de la data facturii. 
(3)In conformitate cu art.  319 din Codul Fiscal , partile sunt de acord ca facturile sa fie transmise 
doar la adresa de email a Consumatorului: ________________,  întrucât factura primita pe email /fax 
si tiparită  are valoare de factura originală  şi respectă în întregime cerinţele  acestui articol.  
(4) Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în lei, prin transfer bancar în contul vânzătorului. 
Ordinea stingerii obligatiilor de plata se face in ordinea scadentei facturilor emise. Factura se 
consideră achitată de către Consumator la data înregistrării plăţii în extrasul bancar al furnizorului, 
la data încasării cecului de către furnizor sau prin orice mod prevăzut expres în alte reglementări 
legate de plată, acceptate de furnizor. 

(5)Pentru neachitarea facturilor emise de furnizor până la termenul scadent  prevazut la alin. (2), 
Consumatorul va plăti penalităţi de întârziere egale cu 0,1 % pentru fiecare zi  de întârziere. Pentru 
neplata penalităţilor de întârziere furnizorul are aceleasi drepturi ca cele pentru neonorarea 
obligatiilor contractuale. Valoarea penalităţilor de întârziere  este limitată de suma la care se 
calculează. 

(6)În situaţia în care Consumatorul nu achită factura emisa in termen de 10 zile calendaristice de la 
data scadentei acesteia părţile sunt de acord că Furnizorul poate să dispună, cu respectarea 
prevederilor legale, operatorului de distribuţie de la locul de consum, întreruperea energiei electrice 
prin deconectarea Consumatorului incepand din a 15-a zi calendaristica de la data scadentei facturii 
cu notificare prealabila de 5 (cinci) zile lucratoare, urmand ca toate consecintele ce decurg din 
aceasta intrerupere sa cada in responsabilitatea exclusiva a Cumparatorului. Cheltuielile pentru 
deconectare respectiv reconectare vor fi suportate de Consumator.  

 (7) In cazul in care Cumparatorul nu achita, in termen de 10 zile calendaristice de la data intreruperii 
furnizarii, contravaloarea facturilor scadente, Furnizorul poate sa rezilieze prezentul Contract, 
conform dispozitiilor Art. 13. 

(7)Reluarea furnizării energiei electrice după întreruperea prevăzută la alin. (6) se realizează în 
conformitate cu prevederile Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie, după 
efectuarea plăţii integrale către furnizor a facturilor, a penalităţilor datorate şi a cheltuielilor 
ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării. 

(8)Furnizorul poate condiţiona reluarea alimentării cu energie electrică de constituirea de garanţii. 
Valoarea garanţiei va fi cel puţin egală cu contravaloarea consumului de energie electrică aferentă 
ultimelor doua luni consecutive de consum. Garanţiile se vor constitui in forma solicitata de furnizor.  

(9) Consumatorul este obligat să achite contravaloarea serviciilor conexe serviciului de furnizare 
a energiei electrice în cazul prestării unor servicii complementare (ex: citiri 
contoare/deconectări/reconectări la cererea Consumatorului, etc. ) 
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(10) În situatia in care o sumă facturată de către furnizor este contestată integral sau în parte de 
către Consumator, plata sumei necontestate se va efectua de catre Consumator până în ziua limită de 
plată prevazuta la Art.4 alin. (2). Contestarea se va transmite în scris, în termen de 5 zile de la 
primirea facturii. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau de către 
instanţa competentă ca fiind datorate de către Consumator, acesta va plăti penalităţi calculate 
potrivit art. 4 alin.(5). 

Obligaţii şi garanţii 

Art.5 

(1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării contractului, toate 
aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract, 
conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale. 

(2) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă, legală, 
opozabilă în justiţie în termenii acestui contract. 

(3) Părţile se obligă una faţa de cealaltă să asigure accesul, conform legii, la toate informaţiile, 
documentaţiile şi datele necesare bunei derulări a contractului  

Drepturile şi obligaţiile părţilor 

Art. 6 Obligaţiile Furnizorului 

a) sa detina licenta de furnizare a energiei electrice si sa respecte prevederile acesteia privind 
alimentarea consumatorilor; 

b) sa asigure consumatorului puterea si energia electrica in termenii prezentului contract si in 
conformitate cu Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice; 

c) sa asigure continuitatea in alimentare in limitele nivelului de siguranta specificat in Avizul 
tehnic de racordare si a prevederilor legale in vigoare; 

d) sa anunte consumatorul despre intreruperile programate in furnizarea energiei electrice; 

e) sa initieze modificarea si completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau a 
anexelor la acesta ori de cate ori apar elemente noi, inclusiv prin acte aditionale, atunci cand 
considera necesara detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi; 

f) sa factureze consumatorului energia electrica la tarifele contractate; 

g) sa verifice in cel mai scurt timp situatiile deosebite sesizate de consumator si sa raspunda in 
termen legal tuturor reclamatiilor si sesizarilor scrise ale acestuia, conform Standardului de 
performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice; 

h) sa acorde despagubiri pentru daunele dovedite de consumator, provocate de intreruperi in 
alimentarea cu energie electrica in conformitate si in limita prevazuta in contractele cadru, 
aprobate de ANRE, incheiate cu operatorul de distributie sau/si operatorul de transport. 
Despagubirile vor fi cele acordate de operatorul de distributie / sau operatorul de transport , 
emitent al avizului tehnic de racordare pentru locul de consum pentru care se solicita 
despagubirea, in concordanta cu procedurile si legislatia in vigoare in domeniul energiei 
electrice; 
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i) sa furnizeze consumatorului informatii privind istoricul de consum si eventualele penalitati 
platite de acesta, conform Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei 
electrice in vigoare; 

j) Să acorde compensaţii pentru nerespectarea nivelurilor garantate ale indicatorilor de calitate 
pentru activitatea de furnizare, în condiţiile şi la termenele stabilite prin “Standardul de 
performanţă”. 

k) Să notifice Operatorul Zonal de Distribuţie în vederea încheierii contractului de distribuţie 
aferent locurilor de consum ale Consumatorului în 1 (una) zile lucrătoare de la data primirii 
notificării de denunţare unilaterală a contractului de furnizare transmisă de consumator către 
vechiul furnizor; 

l) Să facă diligenţele necesare pentru acordarea compensaţiilor de către Operatorul de Distribuţie 

utilizatorilor, pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă, astfel cum prevede 
Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice. 

Art.7 Drepturile furnizorului 

a) sa solicite consumatorului informatii despre prognoza de consum a acestuia; 

b) sa intrerupa alimentarea energiei electrice in conditile nerespectarii de catre consumator a 
clauzelor contractuale, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare; 

c) in regim de limitari si restrictii, atunci cand este deficit de putere in SEN, sa aplice 
consumatorului, cu instiintare prealabila, transele de limitare a puterii prevazute in Anexa la 
contractul de distributie; 

d) sa solicite consumatorului modificarea si completarea prezentului contract si a anexelor 
acestuia, prin acte aditionale, atunci cand apar elemente noi sau cand este necesara modificarea 
unor clauze contractuale; 

e) sa recupereze integral de la consumator costurile aferente achizitionarii certificatelor verzi 
pentru energia electrica furnizata. 

f) orice alte drepturi prevazute de legislatia si reglementarile in vigoare. 
g) 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 prezenta delegatului împuternicit al consumatorului; 

h) Să recalculeze consumul de energie electrică în cazul defecţiunilor la echipamentele de măsură, 
în conformitate cu reglementările ANRE în vigoare; facturarea se va realiza conform 
prevederilor legale în vigoare de la data facturării; 

i) Să solicite clienţilor rău-platnici constituirea de garanţii financiare; valoarea garanţiei 
financiare va fi corelată cu valoarea consumului de energie electrică, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare şi va acoperi livrarea unei luni de consum (calculata ca medie a 3 luni de 
consum maxim din anul de contract). Garanţiile se vor executa, în cazul în care consumatorul 
nu efectuează plăţile la termenele scadente sau în situaţia în care se constată că la data încetării 
contractului, Consumatorul înregistrează debite. Garanţiile se vor constitui fie prin transfer 
bancar direct în contul Furnizorului, fie prin prezentarea de către Consumator a unei scrisori 
de garanţie bancară, bilet la ordin, filă CEC, în alb, avalizată în nume propriu. Refuzul emiterii 
garanţiilor solicitate îndreptăţeşte Furnizorul să procedeze la întreruperea alimentării cu 
energie electrică sau/și rezilierea contractului conform prevederilor în vigoare. 
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j) Să recupereze integral de la consumator costurile aferente achiziţionării de certificate verzi 
pentru energia electrică furnizată şi consumată, conform reglementărilor în vigoare; 

k) Să factureze consumatorului, în cazul denunțării unilaterale anticipate a contractului de 
furnizare a energiei electrice de către consumator, pentru minimiza prejudiciile ce pot surveni, 
cu titlu de despăgubire o sumă calculată ca 60% din produsul între suma cantităților 
contractate la data semnarii Contractului, cuprinse între data încetării anticipate și data 
încetării de drept și prețul energiei electrice active. 

Art. 8 Obligaţiile Consumatorului 

a. Să achite integral si la termen facturile emise de furnizor, în condiţiile prevăzute în contract. 

b. Să respecte normele tehnice în vigoare şi să nu intervină în nici un fel la instalaţia de 
alimentare;  

c. Să comunice în scris furnizorului şi prestatorului serviciului de distribuţie orice modificare a 
elementelor care au stat la baza întocmirii contractului 

d. Să permită prestatorului serviciului de distribuţie, la solicitarea acestuia, întreruperea 
planificată a serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru întreţinere, revizii şi 
reparaţii executate în instalaţiile acestuia; 

e. Să se conformeze dispoziţiilor prestatorului serviciului de distribuţie şi să reducă la nivelul 
stabilit consumul în situaţii de restricţii sau limitări; 

f. 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. 

g. să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj  stabilite cu OR; 

h. să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive;  

i. să permită OR, la solicitarea acestuia, întreruperea planificată a alimentarii cu energie 
electrică pentru întreţinere, revizii şi reparaţii executate în instalaţiile OR. 

j. să suporte costul remedierii defecţiunilor produse în instalaţiile OR din vina Consumatorului, 
al contravalorii justificate a pagubelor produse OR şi altor Consumatori, inclusiv prin 
nelivrarea energiei electrice; 

k. să comunice furnizorului în scris, în termen de 10 zile, pierderea calităţii de deţinător al 
spaţiului pentru care a fost încheiat prezentul contract; 

l. să răspundă solicitărilor de actualizare a contractului sau a anexelor specifice formulate de 
furnizor; 

m. să notifice furnizorul în maxim 10 zile de la deschiderea procedurii insolvenţei împotriva sa; 

n. să mandateze furnizorul să îl reprezinte în vederea încheierii în numele şi pe seama sa a 
contractelor reglementate cu OD şi OTS; 

o. orice alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare. 
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Art.9 Drepturile Consumatorului 

a. Să cumpere energie electrică în conformitate cu prevederile prezentului contract; 

b. Să solicite furnizorului şi prestatorul serviciului de distribuţie modificarea şi completarea 
prezentului contract şi a anexelor la acesta sau să iniţieze acte adiţionale la contract, atunci 
când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze 
contractuale; 

c. să aibă acces la grupurile de măsurare / contoare în vederea decontării, chiar dacă acestea se 
afla în incinta OR; 

d. să racordeze la instalaţiile proprii, cu avizul scris al furnizorului şi al operatorului de 
distribuţie, în condiţii legale, Consumatori de energie electrică  

e. să solicite furnizorului/OR măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor 
survenite la instalaţiile de distribuţie, în cazul în care furnizorul a încheiat contracte de 
distribuţie şi de transport în numele Consumatorului; 

f. să verifice respectarea prevederilor prezentului contract, în prezenţa delegatului 
împuternicit al furnizorului ; 

g. orice alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare. 

h. Sa denunte prezentul contract in conditiile precizate in actele normative in vigoare 

i. Să solicite furnizorului modificarea şi completarea prezentului contract şi a anexelor acestuia 
sau să iniţieze acte adiţionale la contract, atunci când apar elemente noi sau când consideră 
necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale; 

j. Să aibă acces la grupurile de măsurare/ contoare în vederea decontării, chiar dacă acestea se 
află în incinta operatorului de distribuţie; 

k. Să solicite operatorului de distribuţie plata daunelor provocate ca urmare a întreruperilor în 
furnizarea de energie electrică, dovedite a fi din vina acestuia. 

l. Să transmită eventualele sesizări/plângeri fie pe email la adresa office@elcata.ro, fie prin 
completarea și transmiterea pe suport de hârtie sau în format electronic a Formularului de 
înregistrare a plângerii - secţiunile A și B ce poate fi descărcat de la adresa 
https://elcata.ro/relatii-cu-clientii/sesizari-si-intreruperi/ și vor fi soluţionate conform 
procedurii afișate pe site-ul companiei.Informaţii actualizate privind preţurile/tarifele 
aplicabile se pot obţine accesând site-ul ANRE, secţiunea Energie Electrică, Informaţii de 
interes public, Furnizare către consumatori sau direct: https://www.anre.ro/ro/energie-
electrica/informatii-de-interes-public şi 
https://www.anre.ro/ro/energieelectrica/legislatie. 

m. În situația în care în timpul perioadei de derulare a contractului apar circumstanțe ce ar 
trebui să modifice termenii și condițiile contractuale, furnizorul va notifica consumatorul cu 
privire la modificarea survenită, iar consumatorul va răspunde în scris demersului inițiat de 
furnizor în termen de 10 zile de la transmiterea notificării. Orice refuz al consumatorului va 
fi formulat în scris, motivat și comunicat furnizorului înăuntrul acestui termen. Pentru 
situațiile în care consumatorul este de acord cu noii termeni și condiții contractuale rezultate 
ca efect al modificărilor propuse de furnizor, consumatorul nu este obligat să răspundă 
furnizorului cu privire la notificare. În atare situație, de la acea dată, noii termeni și condiții 

mailto:office@elcata.ro
https://elcata.ro/relatii-cu-clientii/sesizari-si-intreruperi/
https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/informatii-de-interes-public
https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/informatii-de-interes-public
https://www.anre.ro/ro/energieelectrica/legislatie
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sunt acceptate de ambele părți și formează noul cadru contractual ce reglementează 
înțelegerea părților.  

 
Modificarea contractului nu impune semnarea unui act adițional. 

Durata contractului 

Art. 10 

10.1. Contractul de furnizare a energiei electrice intra in vigoare la data de _______________ ora 00:00 si 
este valabil pana la data de ________________ ora 24:00. 

10.2. Contractul încetează la termenul pentru care a fost încheiat sau la data la care denunțarea formulată de 
Consumator produce efecte ca urmare a respectării termenului de preaviz de la art. 14 alin. (4). Durata 
contractului poate fi prelungita cu acordul Partilor prin act aditional. 

Răspunderea contractuală 

Art.11 

11.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, 
părţile se supun şi răspund conform prevederilor Codului civil şi ale  actelor normative în vigoare. 
11.2. (1)Pentru întreruperile în furnizarea energiei electrice care depăşesc limitele gradului de 
siguranţăşi ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa OR, furnizorul va plăti despăgubiri pentru 
daunele produse consumatorului şi dovedite de consumator numaidupă recuperarea acestora de la 
OR. 
(2)Despăgubirea nu va depăşi, per întrerupere şi în limita prejudiciului suferit de consumator, 
contravaloarea energiei electrice furnizate în cursul unei zile medii, ziua medie fiind stabilită pe baza 
ultimei citiri. Pentru întreruperile din aceeaşi zi, suma despăgubirilor nu va depăşi de două ori 
contravaloarea energiei electrice furnizate în cursul unei zile medii.  
(3)În cazul întreruperilor cauzate cu rea voinţă sau datorate unor erori umane grave în exploatarea 
reţelelor de alimentare nu se mai aplică limitarea despăgubirilor prevăzută la alin.2. 
Neîndeplinirea de către consumator a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract determină, 
implicit, riscul consumatorului de a primi o despăgubire limitată. 
11.3.Furnizorul este exonerat de răspundere pentru creşterea tensiunii peste limitele prevăzute în 
reglementările în vigoare, în cazul în care abaterile au avut drept cauză livrarea de putere reactivă 
de către consumator în reţelele OD fără ca acesta din urmă să fi aprobat acest regim. 
11.4.(1) 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 care au avut o intensitate mai mare decât cele prevăzute în prescripţiile de proiectare. 
(2) De asemenea, furnizorul nu răspunde pentru întreruperile cauzate de consumator, inclusiv 
pentru sistarea furnizării energiei electrice şi rezilierea contractului în condiţiile art.19 lit. c) din 
prezentul contract. 
(3) Neîndeplinirea obligaţiei prevazute la art. 8 lit. k) atrage sistarea furnizării energiei electrice la 
locul de consum şi rezilierea prezentului contract de furnizare a energiei electrice fără a fi atrasă 
răspunderea  furnizorului din prezentul contract. 
10.5.Consumatorul va plăti despăgubiri pentru pagubele dovedite produse furnizorului/OD sau altor 
consumatori ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii 
ori a acţiunii personalului propriu. 
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11.6.(1) În situaţiile când furnizorul, alţi consumatori sau subconsumatori pretind despăgubiri 
consumatorului şi pentru care s-au înregistrat sesizări scrise din partea acestora, acestea vor fi 
analizate de către consumator şi părţile reclamante.  
(2) Termenul de depunere a sesizării scrise de către furnizor/ alţi consumatori/ subconsumatori 
este de maxim 5 zile lucrătoare de la data producerii incidentului reclamat. 
(3) Sesizarea va fi însoţită de documente justificative din care să rezulte cu certitudine cele 
reclamate, inclusiv prejudiciul realizat şi modul de acţionare al personalului propriu pentru limitarea 
incidentului reclamat.  
11.7.(1) Consumatorul este obligat să efectueze împreuna cu furnizorul, alţi consumatori sau 
subconsumatori analiza incidentului reclamat în cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea sesizării. 
(2) Furnizorul, alţi consumatori sau subconsumatori vor pune la dispoziţia consumatorului toate 
datele legate de incident şi care sunt necesare pentru susţinerea sesizării 

Modificarea circumstanţelor 

Art.12 

(1) Se considera modificare de circumstante modificarea sau introducerea unor noi taxe, impozite, 
schimbarea modalitatilor de impunere sau taxare sau aplicarea unei noi cerinte legale referitoare la 
achizitia, transportul, distributia energiei electrice, precum si modificari ale sistemului de 
promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile (certificate verzi), modificari care 
se vor aplica automat de la data aparitiei respectivei modificari de circumstante nefiind necesara 
incheierea unui Act Aditional.  
(2) Prevederile alin (1) se aplica si in cazul aparitiei unor modificari de elemente, survenite la 
achizitia, accesul, exploatarea sistemelor de distributie si/sau transport, in baza contractelor 
semnate de catre Vanzator, cu operatorii sistemelor de distributie si transport, sau cu producatorii 
de energie electrica inclusiv modificari ale bazei de calcul sau a metodei de calcul referitoare la 
achizitie, transport, distributie.  
(3) In caz de modificare substantiala a unuia/unora din elementele enumerate mai sus urmare 
careia/carora prezentul contract devine dezavantajos pentru Parti, pretul poate fi renegociat.  

(4) Consecintele modificarilor prevazute la alin. (3) de mai sus vor fi integrate Contractului, printr-
un act aditional. 

Impreviziunea  

Art. 13 (1) Prin ,,impreviziune” se intelege intrarea in vigoare a unor legi sau reglementari, precum 

si modificarea sau abrogarea celor existente, ulterior incheierii contractului, situatii ce in mod 

normal nu au fi putut fi luate în considerare la momentul încheierii contractului.  

(2) Partile pot oricand sa faca aplicabilitatea beneficiului impreviziunii 

(3) Furnizorul are dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a solicita modificarea clauzelor 
contractului prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care-i  lezeaza interesele 
comerciale legitime si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. Partile se obliga 
sa negocieze cu buna-credinta. In cazul in care, desi au negociat cu buna credinta, nu pot cadea de 
acord asupra incheierii unui act aditional, contractul va continua in forma sa initiala sau vor recurge 
la numirea unui arbitru, care va solutiona diferendumul, solutia data fiind opozabila partilor. 
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Rezilierea contractului. Denuntarea contractului 
 
Art. 14. (1) Rezilierea contractului consumatorului opereaza de drept, fara nici o formalitate 
suplimentara in oricare dintre urmatoarele situatii:  

a) neplata contravalorii energiei electrice furnizate, a taxelor aferente si a dobanzilor 

penalizatoare aferente la termenele stabilite; 

b) pierderea de catre consumator a calitatii  de consumator eligibil care a stat la baza 
incheierii contractului, cu un preaviz de 5 zile lucratoare de la pierderea acestei calitati; 

c) refuzul consumatorului de a incheia un nou contract, ori de a perfecta sau reactualiza 
contractul existent, sau refuzul consumatorului de a incheia un act aditional la acest contract, in 
conditiile  modificarii reglementarilor sau a conditiilor tehnico-economice care au stat la baza 
incheierii acestuia, inclusiv la “impreviziune” asa cum este definita in art. 13. din prezentul contract, 
cu un preaviz de 30 de zile de calendaristice; 

d) in alte cazuri prevazute de reglementarile legale in vigoare. 
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), furnizorul va avea optiunea de a rezilia contractul, care va avea 
efect imediat, de la data comunicarii acesteia catre consumator, fara a mai fi necesara o alta 
formalitate. 

(3) Sistarea temporara a furnizarii energiei electrice se poate efectua, fara rezilierea contractului, la 
solicitarea in scris a consumatorului, dupa un termen de 30 de zile calendaristice de la solicitare, 
pentru o perioada de  minimum 2 luni si de maximum 6 luni. 
 
(4) Prezentul contract va putea fi denuntat unilateral de catre oricare dintre parti, cu un termen de 
preaviz de 21 de zile calendaristice, in conditiile respectarii legislatiei specifice in materie, cu 
obligatia de a achita contravaloarea unei penalitati in valoare de o luna contractuala calculata ca 
media facturilor lunare de pe ultimile trei luni, (penalitatea acopera prejudiciile create  datorita 
energiei contractate si nelivrate si/sau pretului promotional ofertat) 

 

 (5)Consumatorul are la cunoştinţă faptul că are calitate de “consumator eligibil”, că nu este 
„consumator captiv” conform prevederilor legii insolventei şi că toate menţiunile referitoare la 
încetarea contractului se aplică şi în condiţiile deschiderii procedurii de insolvenţă. 

Forţa majoră si cazul  fortuit 

Art.15 

1) Partile sunt exonerate de orice raspundere pentru neindeplinirea  in totalitate sau in parte 
a obligatiilor ce decurg din acest contract, daca aceasta este rezultatul actiunii fortei majore sau 
cazului fortuit. Circumstantele de forta majora sau caz fortuit sunt acelea care pot aparea in cursul 
executarii prezentului contract, in urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut 
fi luate in considerare de parti la incheierea contractului si care sunt in mod rezonabil in afara vointei 
si controlului partilor. 

(2) Partea care invoca forta majora sau cazul fortuit trebuie sa notifice acest lucru in scris 
celeilalte parti in termen de 48 de ore de la aparitia acesteia, cu confirmarea organului competent de 
la locul producerii evenimentului ce constituie forta majora. 
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 (3) Neindeplinirea  obligatiei de comunicare a fortei majore sau cazului fortuit nu inlatura 
efectul exonerator de raspundere al acesteia, dar antreneaza obligatia partii care o invoca de a repara 
pagubele cauzate partii contractante prin faptul necomunicarii 

Întreruperea furnizării energiei electrice  

Art.16 

16.1.(1) Furnizorul va întrerupe consumatorului furnizarea energiei electrice în următoarele cazuri: 
a) consumul energiei electrice cu contract expirat; 
b) consumul fraudulos de energie electrică; 
c) depăşirea puterii aprobate prin avizul de racordare; 
d) neachitarea facturilor emise de furnizor sau a altor sume datorate acestuia de către 

consumator, în condiţiile stabilite; 
e) împiedicarea delegatului împuternicit al furnizorului/operatorului de măsurare de 

amonta, verifica, înlocui sau de a citi elementele grupurilor de măsurare/contoarele, de 
a verifica şi remedia defecţiunile în instalaţiile care sunt proprietate a OR, atunci când 
acestea se află pe teritoriul consumatorului, de a verifica instalaţiile proprii ale 
consumatorului, situate în amonte de alt consumator sau dea racorda un nou 
consumator; 

f) împiedicarea accesului ORîn instalaţiile de utilizare ale consumatorului, în scopul de a 
culege datele necesare pentru recalcularea consumului, în cazul constatării unor situaţii 
care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică; 

g) contractul de furnizare a energiei electrice este pe numele altei persoane juridice decât 
al celei care deţine de drept locul de consum; 

h) consumatorul nu aplică reducerea puterii absorbite cerută de furnizor/ORîn regim de 
restricţii, conform contractului şiîn termenii prevăzuţi în acesta; 

i) consumatorul nu respectă programul convenit pentru întreruperi în scopul executării 
reviziilor tehnice ale instalaţiei de alimentare, a altor lucrări în instalaţiile OR sau refuză 
să participe la întocmirea acestor programe; 

j) consumatorul modifică reglajele instalaţiilor de protecţie stabilite cuuOR; 
k) consumatorul nu a luat la termenele convenite cu furnizorul/OR măsurile de limitare a 

perturbaţiilor până la valorile normate; 
l) nerespectarea limitelor zonelor de protecţie pentru reţelele şi instalaţiile electrice, 

conform legislaţiei în vigoare; 
m) periclitarea vieţii sau a sănătăţii oamenilor ori a integrităţii bunurilor materiale; 
n) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în echipamentele electroenergetice 

în zonele de reţea electrică sau la nivelul întregului SEN; 
o) pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă, care nu 

se pot efectua fără întreruperi; 
p) în alte cazuri în care se specifică acest drept în prezentul contract. 

(2) Întreruperea furnizării energiei electrice se realizează: 
a) fără preaviz, în cazurile prevăzute. la alin. (1) lit. b), f), g), h),  j), m), n) şi o); 
b) cu preaviz de 10 zile lucrătoare, în cazurile prevăzute la alin.(1) lit. a), c), d) ,e), i), k), l). 

(3) Întreruperile prevăzute la pct. m), n) şi o) vor fi ulterior justificate, cu documente, 
consumatorului, la cererea scrisă a acestuia, depusăîn termen de 5 zile lucrătoare de la producerea 
evenimentului. 
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16.2.(1) Întreruperile în furnizarea energiei electrice, care depăşesc limitele prevăzute prin contract 
şi pentru care s-au înregistrat sesizări scrise din partea consumatorului, vor fi 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 5 
zile lucrătoare de la data întreruperii furnizării energiei electrice. 

 
16.3.(1) Furnizorul este obligat să efectueze, împreună cu consumatorulşi OR, analiza întreruperilor 
menţionate la articolul precedent, în maximum 10 zile lucrătoare de la primirea sesizării 
consumatorului. 

(2) Consumatorul va pune la dispoziţia furnizorului toate datele legate de întrerupere şi 
care sunt necesare pentru susţinerea sesizării. 

(3) Sesizarea consumatorului privind întreruperile care au avut loc în furnizarea energiei 
electrice va fi însoţită de documente justificative din care să rezulte cu certitudine cele reclamate de 
acesta, inclusiv cantitatea de energie nelivrată, prejudiciul realizat şi modul de acţionare a 
personalului propriu pentru limitarea efectelor întreruperii alimentarii cu energie electrică. 

Confidentialitate 

Art.17 

(1) Fiecare parte se obliga sa asigure confidentialitatea tuturor informatiilor, documentatiilor, 
datelor sau cunostintelor furnizate de catre cealalta parte in baza prezentului contract si sa nu le 
dezvaluie unei terte parti, in totalitate sau partial, fara consimtamantul scris al celeilalte parti 
contractante. 
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1): 

a) informatiile solicitate de autoritatile competente, in conformitate cu reglementarile 
in vigoare; 

b) informatiile care au fost facute publice, fara culpa vreuneia dintre partile 
contractante; 

c) informatiile solicitate de operatorul pietei de energie electrica si de operatorul de 
transport si de sistem, in conformitate cu prevederile Codului tehnic al retelei 
electrice de transport si ale Codului comercial al pietei angro de energie electricǎ. 

(3)Prevederile alin. (1) raman valabile timp de 5 ani dupa incetarea valabilitatii prezentului contract 
 

Cesiunea 

Art.18 Furnizorul  are dreptul de a cesiona total/partial drepturile si obligatiile sale din Contract, 
inclusiv drepturile cu privire la orice garantii si accesorii ce insotesc creantele sale asupra 
Cumparatorului.  

Litigii 

Art.19 În cazul neînţelegerilor apărute la încheierea şi în cursul derulării contractelor în domeniul 
energiei electrice, dacă părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea 
declanşării procesului de soluţionare la nivelul acesteia, conform prevederilor Procedurii privind 
soluţionarea neînţelegerilor apărute. 

Litigiile decurgând din interpretarea şi/ sau executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate 
pe cale amiabilă sau de către ANRE vor fi deduse spre competenta soluţionare a instanţelor 
judecătoreşti aflate la sediul furnizorului. 
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Art.20 - Anexele nr. 1, 2, 3 4,5 fac parte integrantă din prezentul contract. 

Protectia datelor cu caracter personal 

Art 21. Subsemnatul ____________, prin prezenta, declar că în conformitate cu prevederile 
Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și a Legii nr. 190/2018, lege 
ce are ca scop garantarea și protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt de acord cu prelucrarea şi stocarea 
datelor cu caracter personal, inclusiv CNP-ul (dacă este cazul) de către furnizor, în scopul 
administrării contractelor de furnizare și distribuție și punere în aplicare a tuturor prevederilor 
prezentei înțelegeri. De asemenea, sunt de acord cu prelucrarea ulterioară încetării contractelor de 
furnizare a datelor mele personale de către furnizor în scopuri de arhivare. 

Modalitati de comunicare  

Pe întreaga perioadă contractuală, consumatorul va beneficia de suportul unui responsabil de 
contract dedicat, ale cărui date de contact sunt: 

__nume__/ __funcție__/ __fix__/ __fax__/ __mobil__/ __e-mail__ 

Adresă de corespondență: Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 47, Cladirea COBCO, et. 4, birou 405 

Persoana responsabilă de derularea prezentului contract, din partea consumatorului, este: 

__nume__/ __funcție__/ __fix__/ __fax__/ __mobil__/ __e-mail__ 

Adresă de corespondență: ________________ 

 

Prezentul contract a fost încheiat la data de _________________  în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte contractantă şi îşi va produce efectele începând cu ___________________, condiţionat de 
semnarea contractelor conexe de transport şi distribuţie . 

 

 

Furnizor, 

ELCATA MHC SRL 

             Consumator, 

             

Administrator,                                                                           

Danut  FRUNZA                                                              
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Anexa Nr. 1 
Definitii si abrevieri 
 

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. 

Convenţie de 
exploatare 

Act  juridic  încheiat  între  operatorul de reţea şi  un Consumator  prin 
care se precizează aspecte legate de delimitarea instalaţiilor, realizarea 
conducerii operative prin dispecer, condiţii de exploatare şi întreţinere 
reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, 
intervenţii în caz de incidente etc. 

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 

Normativ de 
deconectari 
manuale ( D.M. ) 

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 tranzactionata, precum si 
toate elementele intermediare care constituie circuitele de masurare a 
energiei electrice, inclusiv elementele de securizare. 
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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. 

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.  

Normativ de 
limitari  
( NL ) 

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 
 ( OD) 

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 absorbite de 
consumatori cu asigurarea puterii minime tehnologice, in vederea 
mentinerii in limite normale a parametrilor de functionare a SEN. 

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. 
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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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17/19 

Anexa nr. 2 

CANTITĂŢI DE ENERGIE ELECTRICĂ CONTRACTATE 

 

Art.1 Cantităţi de energie electrică estimate  pentru 12  luni medii de consum: 

No. 
crt. 

Lună U.M. 
Cantitate energie electrică 
contractată 

1 Ianuarie MWh  

2 Februarie MWh  

3 Martie MWh  

4 Aprilie MWh  

5 Mai MWh  

6 Iunie MWh  

7 Iulie MWh  

8 August MWh  

9 Septembrie MWh  

10 Octombrie MWh 
 

11 Noiembrie MWh  

12 Decembrie MWh  

13 TOTAL MWh  

Art.2 Cantitatile mai sus mentionate sunt estimative, iar Consumatorul nu are nici o obligatie si le 
poate modifica daca sunt variatii semnificative  printr-o solicitare scrisă, înregistrată la furnizor până 
pe data de 25 a lunii anterioare  celei de consum.  

 

Furnizor, 

ELCATA MHC SRL 

             Consumator, 

              
 

Administrator,                                                                           

Danut  FRUNZA                                                              

            Administrator, 
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Anexa nr.3 

 

PREŢUL DE CONTRACT 

Art. 1 În fiecare Interval Bază de Decontare Preţul de Baza pentru energia activa este : ____________ 
lei /MWh, valabil pe intreaga perioada contractuala. 

Art. 2 La Preţul de bază se adaugă tarifele aflate în vigoare, pentru zonele operatorilor de distribuţie 
de la locurile de consum ale cumparatorului, dupa cum urmeaza: 

Zona 
Distributie 

Tarif regl. de intr. 
a energiei in 
reţea – „TG”               

Tarif regl. de 
extractie a energiei 
din reţea – „TL”                

Tarif regl. 
pentru servicii 
de sistem              

Tarif regl. pentru 
distribuţia Medie 
Tensiune - MT        

lei/MWh lei/MWh lei/MWh lei/MWh 

     

• Preţul de contract (PCMT) este:  ____________ RON/MWh – fara TVA, pentru alimentare la MT 

 (1) Preţul de contract nu include TVA, certificate verzi, accize si contributia pentru cogenerare 
inalta eficienta. Acestea se vor adauga la pretul de contract, in conformitate cu legislatia in vigoare 
(la data semnarii prezentului contract, contributia pentru cogenerare este de __________ lei / MWh, iar 
CV au pretul de _____________ lei / MWh, preturi fara TVA). 

(2) Contravaloarea certificatelor verzi se va factura lunar conform Legii nr. 134 / 2012 pentru 
aprobarea OUG nr. 88 /2011 SO OUG nr. 187/07.11.2018  privind modificarea si completarea Legii 
nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile. 

Art.3 Valoarea anuala a contractului estimata la data semnarii, este de  ____________________ lei, inclusiv 
TVA (cota TVA legala).  

Art. 4 Contravaloarea Certificate verzi 

Contravaloarea certificatelor verzi se factureaza separat de contravaloarea energiei electrice 
conform prevederilor legale in vigoare si are la baza urmatorul algoritm:  

Vcv = Ccv * Q * Pcv, unde:  
• Vcv= valoare lunara certificate verzi  
• Ccv = valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate estimate de catre ANRE 

(CV/MWh);  
• Q = cantitatea lunara de energie facturata in luna respectiva (MWh)  
• Pcv= pretul certificatelor verzi achizitionate de Vanzator conform legislatiei in vigoare 

(lei/certificat verde). Acesta se modifica automat in cazul modificarilor prevederilor legale.  

Pana cel tarziu la data de 1 septembrie a anului urmator de consum, Vanzatorul are obligatia de a 
regulariza, in transe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, conform 
reglementarilor legale in vigoare. 

Art. 5. (1) Consumatorul va plati energia electrica reactiva inregistrata in punctul de delimitare 
conform reglementarilor legale in vigoare dupa cum urmeaza: energia electrica reactiva capacitiva 
se plateste integral, iar cea inductiva, numai cantitatea care depaseste valoarea corespunzatoare  
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limitei factorului de putere mediu neutral, stabilita de autoritatea competenta. 
 (2) Factorul de putere mediu se determina separat pentru regimul inductiv, respectiv capacitiv, 
astfel: ca energie electrica activa, pentru ambele cazuri se considera intreaga cantitate de energie 
electrica activa tranzitata prin punctul de decontare, in perioada de facturare; ca energie electrica 
reactiva se considera energia electrica reactiva inductiva, pentru determinarea factorului de putere 
inductiv, respectiv cea capacitiva, pentru determinarea factorului de putere capacitiv, inregistrate in 
perioada de facturare, energia electrica aparenta se considera valoarea egala cu radicalul din suma 
patratelor celor doua de mai sus (energie electrica activa si cea reactiva corespunzatoare).  
(3) Energia electrica reactiva  se plateste la tarif reglementat, tariful este acelasi pentru un nivel de 
tensiune, atat pentru energia electrica reactiva inductiva cat si pentru cea capacitiva. 
(4) Limitele factorului de putere mediu neutral sunt 0.92 pentru factorul de putere inductiv respectiv 
1, pentru factorul de putere capacitiv. 
(5)In cazul in care consumatorul realizeaza un factor de putere mediu mai mic de 0.65, acesta va 
plati diferenta dintre energia electrica reactiva respectiva inregistrata si cea corespunzatoare 
factorului de putere limita de la alin. (4) cu de trei ori tariful in vigoare. 

 

Furnizor, 

ELCATA MHC SRL 

             Consumator, 

 

Administrator,                                                                           

Danut  FRUNZA                                                              

            Administrator, 

              

 


