
                                                                                                                            Client noncasnic  

CONTRACT de furnizare de energie electrică nr. ........../................ 

 

SC A ENERGY IND SRL, cu sediul în localitatea SIBIU, str. Alamor nr. 12A, județul SIBIU, codul 

postal550142, telefon 0269/224720, fax 0269/224003, e-mail office@aenergy.ro, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu la nr. 2511/1992, cod fiscal RO 

3238458, licență ANRE pentru furnizarea energiei electrice nr. 1286/2013, având contul 

RO16BTRLRONCRT0217895901 deschis la Banca Transilvania suc. Sibiu, reprezentată prin 

dra. Egyed Veronica,  în calitate de Director de vanzari, denumită furnizor, având calitatea de 

vânzător, denumita in continuare Furnizorul”, pe de o parte,  

si 

SC .............................................., cu sediul în ......................, str. ..................................., nr. 

.........., sc. ......, ap. ....., jud. ..................., codul poștal ...................., telefon ................................, 

fax .................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului la nr. ............................................, 

cod fiscal ....................................,  cod CAEN ................................................................, cont de 

virament nr. .............................................................., deschis la ........................................., 

reprezentată prin dl./dna. ......................................................, denumită consumator, având 

calitatea de cumpărător, pe de alta parte, s-a încheiat prezentul contract. 

 

Art. 1 Obiectul Contractului  

1. Obiectul Contractului îl reprezintă furnizarea energiei electrice, la locul de consum următor:  

ADRESA LOC CONSUM: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 NIVEL DE TENSIUNE ……………………………………………………………………………. 

 SERIE CONTOR: …………………………………………………………………………………. 

 POD: ………………………………………………………. 

Art. 2 Durata Contractului  

1. Prezentul Contract se încheie pentru o perioadă de 12 luni, cu intrare în vigoare la data de 

........................ (data începerii furnizării), dar nu mai devreme de semnarea în prealabil a 

contractului de distribuţie, respectiv de transport de energie electrică și nu mai devreme de 

expirarea unui termen de asteptare de 14 zile de la data acceptării ofertei Furnizorului.  

2. Daca in termen de 30 de zile anterior datei expirarii contractului,  niciuna dintre parti nu solicita 

in scris modificarea pretului energiei electrice, valabilitatea prezentului Contract se prelungeste 

automat pentru perioade succesive de 12 luni, la ultimul pret de baza al energiei electrice agreat 

de Parti.  
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Art. 3 Preţul Contractului  

1. Prețul energiei electrice este de ............ lei/kWh, exclusiv tarife reglementate (de 

injectie, extractie, servicii de sistem si tarif de distributie), certificate verzi, acciza, cogenerare 

si TVA.  

2. Pretul de contract este compus din: Preț energie activa…………………..lei/kWh la care 

se adauga: TG - Tarif injecție: 0,00130 lei/kWh, TL - Tarif extracție: 0,01922 lei/kWh, TSS- 

Tarif Servicii Sistem: 0,01196 lei/kWh, Tarif distribuție: .............. lei/kWh, certificate verzi, 

cogenerare si aciza.  

3. Tarifele reglementate, TVA, acciza, contravaloarea certificatelor verzi și contribuția pentru 

cogenerarea de înaltă eficienţă, care sunt reglementate prin legislaţia în vigoare aplicabilă la 

momentul facturării, vor fi modificate automat urmare a modificărilor legislative incidente, fără 

a fi necesară amendarea prezentului Contract prin act additional. 

4. Prețul energiei active este fix și nemodificabil pentru o perioadă de 12 luni de la data 

intrării în vigoare a prezentului Contract.  

5. Prețul de contract include și orice alte tarife și taxe ce vor fi introduse de autoritatea de 

reglementare competentă, conform prevederilor legale în vigoare, fiind actualizat de drept și 

automat ori de câte ori intervine o modificare a tarifelor reglementate, fără a fi necesară 

modificarea prezentului Contract prin act adițional 

6. Termen de plată :  10 zile calendaristice de la data emiterii facturii. . În cazul în care data 

scadentei facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în prima zi lucrătoare 

dupa termenul de scadenta. 

7. În cazul în care Clientul plăteşte contravaloarea energiei reactive, conform reglementărilor 

în vigoare (putere aprobată mai mare de 30 kW), prețul pentru energia reactivă este cel 

reglementat de către ANRE și este același pentru un nivel de tensiune, atât pentru energia 

reactivă inductivă, cât și pentru energia reactivă capacitivă. 

Art. 4 Modalitatea de facturare și condiţii de plată  

1. Furnizorul va emite lunar și va trimite Clientului o factură reprezentând contravaloarea 

energiei electrice măsurate și transmise de Operatorul de reţea (OR), ori prin estimarea 

consumului lunar conform istoricului de consum, comunicat de către Operatorul de rețea 

precum si prin posibilitatea de autocitire. În situaţiile în care consumul de energie electrică nu 

poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabileşte în sistem paușal în conformitate cu 

procedura specifică aprobată de ANRE prin Ordinul nr. 121/2015. 

 2. În situaţia în care Operatorul de reţea recalculează consumul Clientului, conform Ordinului 

nr.121/2015, pe o perioadă de timp anterioară ultimei luni de consum, Furnizorul va factura 

Clientului consumul reprezentând consumul recalculat notificat de Operatorul de reţea (OR). 

La solicitarea Clientului, Furnizorul va pune la dispoziția acestuia informațiile suport pentru 

recalcularea și facturarea consumului respectiv. Clientul va achita aceasta factură conform 

clauzelor contractuale. 

3. În cazul facturării pe bază de consum estimat, dacă la sfârșitul intervalului de citire se 

constată că există diferențe între cantitatea de energie electrică efectiv consumată pe 

intervalul de citire și suma cantităţilor facturate, se procedează la regularizare. Regularizarea 

consumului se face periodic, prin citirea contorului de către reprezentantul Operatorului de 

reţea.  



4. Clientul va plăti integral factura până la data scadentă, prin intermediul oricărei modalităţi 

puse la dispoziţie de către Furnizor, detaliate în factură. 

5. Valoarea certificatelor verzi este facturată separat fată de preţul pentru energia electrică, 

conform prevederilor legale în vigoare, după algoritmul descris de Ordinul ANRE nr. 

187/2018.  

6. La încetarea Contractului, Furnizorul va emite și va trimite Clientului o factură finală de 

regularizare, în baza citirii/estimării finale transmise de Operatorul de reţea. Clientul va achita 

această factură în termen de 10 zile de la data facturii. 

 7. În cazul în care plata se realizează prin virament bancar, obligaţia de plată se consideră 

îndeplinită în ziua alimentării contului bancar al Furnizorului cu sumele care au făcut obiectul 

plăţii.  

8. Transmiterea facturilor se va realiza prin una din modalitățile selectate de Client prin bifarea 

uneia din opțiunile de mai jos: 

 Poștă, la următoarea adresa de corespondență: 

…………………………………………………………………….. 

 Email, la adresa: …………………………………………………………………………………… 

Art. 5 Condiţii de încetare a Contractului 

      1. Prezentul Contract poate înceta prin:  

a. Acordul de voință al Părților;  

b. Denunțarea unilaterală de către Client, în vederea schimbării furnizorului, conform 

Procedurii de schimbare a furnizorului, precum și în celelalte cazuri prevăzute de lege, cu 

respectarea condițiilor/clauzelor Contractului și cu o notificare prealabilă de cel puțin 21 de 

zile;  

c. Prin reziliere, în condițiile prevăzute la alin. 2 - 4 de mai jos. 

 

2. Contractul poate fi reziliat de către Furnizor în următoarele cazuri:  

a. Sustragerea de energie electrică de către Client, constatată prin hotărâre judecătorească 

definitivă;  

b. Neplata facturilor, la termenele și în condiţiile prevăzute în Contract, urmată de întreruperea 

alimentării cu energie la locul/locurile de consum, în condiţiile legii; 

 c. Încetarea dreptului de folosință al Clientului asupra locului de consum; d. Alte cazuri 

prevăzute de lege.  

 

3. Rezilierea din inițiativa Furnizorului se efectuează cu un preaviz de minim 15 zile, cu 

excepția cazului sustragerii de energie electrică, situație în care rezilierea poate produce 

efecte de la data constatării prin hotărâre judecătorească definitivă.  

4. În cazul rezilierii din inițiativa Clientului, Contractul încetează la termenul specificat în 

notificarea privind intenția de încetare, sub rezerva achitării în avans de către Client a 

contravalorii ultimei facturi aferente perioadei contractuale reflectând consumul estimat a fi 



realizat până la data efectivă a rezilierii, urmând ca în baza citirii finale să se emită o factură 

de regularizare.  

5. a) Partile pot denunta unilateral contractul de furnizare de energie electrica, cu 
respectarea conditiilor contractuale si cu obligatia de a transmite celeilalte parti o notificare,. 

     b) Partea care va denunta unilateral contractul inainte de data ajungerii la termen, va 
plati compensatii banesti celeilalte parti contractante. 

Compensatiile banesti se vor calcula astfel: 
Valoarea compensatiei = Pret Compensatie X Energie Compensatie     
unde: 
- Pret Compensatie = 20% din pretul energiei electrice 
Energie Compensatie = consumul mediu zilnic realizat in perioada de contract, respectiv 

de la data semnarii contractului pana la data denuntarii unilaterale a contractului de furnizare 
de energie electrica, inmultit cu numarul de zile ramase de la data denuntarii unilaterale, pana 
la data ajungerii la termen. 

c)  Factura de compensatii banesti va fi emisa in termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare 
de la data primirii Notificarii de denuntare unilaterala a contractului de furnizare de energie 
electrica. 

d)  Factura emisa conform art. 5, alin. 5, lit. b) va fi comunicata partii care denunta 
unilateral contractul, prin fax, e-mail sau posta rapida, in termen de 2 (doua) zile lucratoare 
de la data emiterii si va fi platita conform termenului limita de plata inscris pe factura, respectiv 
cel mai tarziu in a 5-a zi lucratoare de la data emiterii. 

6. Indiferent de modul de încetare a prezentului Contract, obligațiile de plată născute prin 

acest Contract rămân datorate și se vor plăti la termenul prevăzut în temeiul Contractului.  

Art. 6 Răspundere contractuală  

1. Furnizorul și/sau Operatorul de rețea nu răspund pentru daune rezultate din întreruperea 

furnizării energiei electrice sau calitatea necorespunzătoare a energiei electrice atunci când 

acestea sunt cauzate de:  

a. forța majoră/condițiile meteorologice deosebite pentru care Furnizorul/Operatorul de Rețea 

poate demonstra că acestea l-au împiedicat să își respecte obligațiile contractuale; 

b. întreruperi planificate notificate conform Standardului de performanţă pentru serviciul de 

distribuție/transport și sistem;  

c. întreruperi în situații excepționale, dacă Operatorul de rețea și Furnizorul au acționat în 

conformitate cu prevederile reglementarilor în vigoare pentru astfel de situații. 

 

 2. Neachitarea de către Client a facturii reprezentând contravaloarea consumului de energie 

electrica în termenul scadent stipulat în Contract dă dreptul Furnizorului să ia succesiv 

următoarele măsuri: 

a) sa perceapa penalități de întârziere, calculate asupra valorii neachitate, în cuantum egal 

cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, conform 

Codului de Procedură Fiscală, începând cu ziua calendaristică următoare scadenței și până 

la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plății.  

b) sa întrerupa furnizarea energiei electrice, începând cu a 5-a zi lucrătoare după data 

transmiterii preavizului de intrerupere. Preavizul de sistare se va trimite în termen de 5 (cinci) 

zile calendaristice de la data scadentă a facturii, urmând ca toate consecințele ce decurg din 



această întrerupere să cadă în responsabilitatea exclusivă a Clientului. După achitarea 

integrală a facturilor restante, Furnizorul va relua furnizarea de energie electrica către Client. 

 c) rezilierea de drept a Contractului, începând cu a 31-a zi calendaristică de la data scadenței, 

cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care Clientul nu achită integral 

contravaloarea serviciilor facturate și a majorărilor de întârziere, fără alte formalități sau 

intervenția instanței.  

3. În cazul în care Clientul nu efectuează în termen de 1 an de la data rezilierii Contractului, 

anunţată de Furnizor, plata integrală a tuturor datoriilor financiare pe care le are către Furnizor 

sau Operatorul de reţea, acesta din urmă poate să demonteze elemente ale instalației de 

racordare.  

Art. 7 Protecția datelor  

1. Furnizorul prelucrează datele cu caracter personal ale Clientului pentru furnizarea 

serviciilor sale, gestionarea relației cu Clientul, gestiune economico-financiară și 

administrativă, conformarea cu standardele de performanță din domeniu, promovarea imaginii 

și a serviciilor noastre, efectuarea de studii, cercetări și analize de piață̆, apărarea drepturilor 

și intereselor Furnizorului și ale Clientului, conformarea noastră cu orice obligații legale.  

2. Conform legii, Clientul beneficiază de drepturi specifice, respectiv: dreptul de a fi informat, 

dreptul de acces, dreptul de rectificare a datelor, de ștergere a datelor, de restricționare a 

prelucrării, dreptul la portabilitate, dreptul de a-și retrage consimțământului în orice moment, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate și de a se opune prelucrării datelor 

cu caracter personal, precum și dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă. 

De asemenea, Clientul se poate adresa instanțelor de judecată competente. 

Art. 8 Notificări  

1. Orice notificare sau document în legătura cu prezentul contract va fi transmisă de către o 

Parte celeilalte Părți, inclusiv sesizări și reclamații, vor fi efectuate în scris și transmise la 

datele de contact ale Părților menționate mai jos sau la datele de contact notificate de Părți 

pe întreaga durată a executării prezentului Contract. 

Consumator:  

Email: .............................................................................................................  

Adresa de corespondența: 

.....................................................................................................................  

 

Furnizorul:  

Email: office@aenergy.ro 

Adresa de corespondenta: Sibiu, str. Alamor, nr. 12A, jud. Sibiu, CP 550142 

 

Art. 9 Clauze finale  

1. În situaţia în care contractul de distribuție pentru locul/locurile de consum ale Clientului este 

încheiat între Operatorul de rețea și Furnizor, prevederile prezentului Contract se 

completează cu prevederile Condițiilor speciale și generale pentru prestarea serviciului de 

distribuție a energiei electrice prevăzute în anexele 1 și 2 la Ordinul ANRE nr. 90 /2015. 



 2. Prin încheierea prezentului Contract, Părțile declară și confirmă că își asumă și acceptă în 

mod expres prevederile acestui Contract, inclusiv, dar fără a se limita la prevederile privind 

prețul, răspunderea contractuală, modalitatea de facturare și condițiile de plata, încetarea 

Contractului, care reprezintă voința Părților și înlătură orice înțelegere verbală sau scrisă 

dintre acestea, anterioară încheierii lui. Orice modificare a prevederilor Contractului va fi 

notificată de către Furnizor Consumatorului cu cel puțin 15 zile anterior intrării în vigoare a 

modificărilor, Consumatorul având posibilitatea să denunțe unilateral Contractul astfel 

modificat, în cazul în care nu acceptă noii termeni și condiții contractuale, cu respectarea 

termenului de denunțare prevăzut la Art. 5.  

3. Dispozițiile Contractului se completează cu prevederile Codului Civil, Codului Fiscal și ale 

celorlalte reglementări specifice și aplicabile în vigoare.  

4. Dacă, în orice moment, oricare prevedere a prezentului Contract este sau devine 

nevalabilă, nelegală sau inaplicabilă în orice privință, atunci prevederea respectivă va fi tratată 

separat față de restul prevederilor, iar valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte 

prevederi nu va fi afectată sau prejudiciată în niciun fel.  

5. Toate comunicările adresate oricărei Părţi vor fi efectuate în limba romană și vor fi 

transmise prin: e-mail sau la adresa de corespondenta declarate de Client la Art. 8. 

6. Fiecare persoană care semnează prezentul Contract declară și garantează că este 

reprezentantul autorizat al Părții pentru care semnează.  

7. Clauzele cuprinse în Contract se pot modifica și completa cu acordul Părților, prin acte 

adiționale, sau în mod automat, ca efect al modificării cadrului legislativ contrar prevederilor 

Contractului. 

 8. Plângerile adresate Furnizorului vor fi soluționate conform Standardului de performanţă 

privind furnizarea energiei electrice publicat pe pagina de internet a Furnizorului la adresa: 

aenergyind.wixsite.com/aenergy 

9. Semnarea de către Client a acestui Contract reprezintă acceptarea Ofertei Furnizorului, iar 

Clientul declară că a luat la cunoștința despre data intrării în vigoare, conform Art. 2 din 

prezentul Contract.  

 

 

                 FURNIZOR                                                                          CONSUMATOR 

 

              A Energy Ind SRL                        

 

 


