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SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 
 

 

Sucursala Electrocentrale DEVA 

 

Str. Șantierului nr.1, Mintia, cod 337532, jud. Hunedoara  

Tel.: 0040-254236407; 0040-254236408  
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Reg. Comerţului  J20/732/07.08.2013    C.U.I.:  32110540 

 
 
 
 
 
 
 

Contract de furnizare a energiei electrice la consumatori finali  noncasnici 
Nr……………/..……………….. 

 
 
 
               Părţile: 
               SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva, cu sediul în loc. Mintia, Str. 
Şantierului nr.1, com Veţel, jud.Hunedoara, cod poştal 337532, având codul unic de înregistrare nr. 32110540, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub numărul J 20/732/2013, contul bancar nr. RO81 RNCB 0160 
1380 2905 0001 deschis la B.C.R. Deva, reprezentată legal prin Director ing. Conț Ioan, denumită furnizor, având calitatea de 
vânzător,  
 

                și 
 

  ………………………………., cu sediul în ………………………….., nr. ……………, jud. Hunedoara,  cod postal …………., având codul unic 
de înregistrare ……………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub numărul 
……………………………………, cont bancar ……………………………… deschis la ……………………….., reprezentată legal prin …………………………, 
denumită consumator, în calitate de cumpărător , pe de altă parte,  
 
 

convin următoarele:  
 
Terminologie 
Art. 1 -      Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în  anexa nr.1. 
 
Obiectul contractului 
Art. 2 (1) Obiectul contractului este furnizarea energiei electrice la locul de consum din anexa nr. 2 şi reglementarea raporturilor 
dintre furnizor şi consumator privind măsurarea, citirea, facturarea, plata precum şi condiţiile de consum a energiei electrice.         
             (2) Energia electrică pentru care se încheie acest contract este energia electrică activă consumată din reţeaua servicii 
generale a furnizorului. Consumatorul nu are obligaţia către furnizor pentru eventuala energie reactivă consumată. 
            (3) Instalaţiile electrice aparţinând terţilor se delimitează potrivit anexelor nr. 3 şi nr. 4. 
 
Durata contractului 
Art. 3 - Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pe o perioadă NEDETERMINATĂ. 
 
Energie electrică şi puteri contractate 
Art. 4 –  (1) Cantităţile lunare de energie electrică, puterile maxime contractate care pot fi absorbite din instalaţiile de alimentare 
în regim normal de funcţionare şi contravaloarea acestora sunt prevăzute în anexa nr.7.  
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               (2) Sucursala Electrocentrale Deva se obligă să asigure cei 3 indicatori de performanţă ai serviciului de distribuţie a 
energiei electrice cu privire la continuitatea alimentării cu energie electrică a consumatorilor, calitatea tehnică a energiei 
distribuite şi calitatea comercială a serviciului de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu standardul de performanţă 
pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, stabilit prin Ordinele 11/2016 şi 49/2017. 
              (3) Obligaţia de la aliniatul (2) nu este valabilă în caz de forţă majoră şi în cazul funcţionării anormale a reţelei de distribuţie 
determinată de operatorul de transport şi de sistem, în condiţiile în care Sucursala Electrocentrale Deva a luat toate măsuri le 
pentru limitarea efectelor cauzei care determină funcţionarea anormală. 
              (4) Continuitatea se referă la duratele şi la frecvenţa întreruperilor în alimentarea cu energie electrică. 
              (5) Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei de tensiune, în conformitate cu standardul SR EN 50160 şi are în vedere 
amplitudinea tensiunii , frecvenţa, forma undei de tensiune, respectiv conţinutul de armonici şi nesimetria. Calitatea undei de 
tensiune este detaliată în Anexa 8. 
              (6) Calitatea comercială a serviciului se referă la modul în care prestatorul serviciului răspunde unor necesităţi ale 
consumatorului legate de serviciul respectiv, cum sunt timpul de răspuns la contestaţii privind facturarea, timpul de reconectare al 
locului de consum după plata datoriilor restante, etc. 
              (7) În situaţia în care Sucursala Electrocentrale Deva nu asigură nivelul de performanţă stabilit prin standardul de 
performanţă, consumatorul are dreptul de a primi despăgubiri. 
 
Determinarea cantităţilor de energie electrică furnizate 
Art. 5 – (1) Determinarea cantităţilor de energie electrică furnizate se face pe baza indicaţiilor grupurilor de măsurare/contoarelor. 
              (2) Periodicitatea de citire (intervalul de timp dintre două citiri consecutive) a indexului contorului în vederea facturării pe 
baza consumului de energie electrică măsurat, este de o lună. 
              (3) Citirea înregistrărilor grupurilor de măsurare pentru decontare, se face conform Codului de măsurare elaborat de ANRE.  
                   În cazul în care se constată că grupul de măsurare este defect, Sucursala Electrocentrale Deva îl va înlocui în termen de 
cel mult 5 zile lucrătoare de la data identificării/înregistrării sesizării scrise (în cazul locurilor de consum mari), respectiv 10 zile 
lucrătoare (în cazul locurilor de consum mici). Dacă se defectează elemente ale grupului de măsurare care nu sunt proprietatea 
Sucursalei Electrocentrale Deva (transformatoare de tensiune, transformatoare de curent), ele se vor înlocui în maxim 20 de zile 
calendaristice. Costul verificării metrologice se suportă de Sucursala Electrocentrale Deva, cu excepţia cazurilor în care verificarea 
se efectueză la solicitarea consumatorului şi reclamaţia se dovedeşte neîntemeiată, precum şi în cazul în care defectarea a fost 
produsă de consumator, situaţii în care acesta din urmă va suporta toate costurile. 
              (4) Citirea înregistrărilor grupurilor de măsurare se realizează de personalul de exploatare al Secţiei electrice din cadrul 
Sucursalei Electrocentrale Deva, care poate fi însoţit de reprezentantul consumatorului (la cererea acestuia). Valorile citite sunt 
înregistrate în baza de date aflată în reţeaua de intranet a sucursalei de unde datele sunt preluate în vederea emiterii facturilor 
lunare. În cazul participării reprezentantului consumatorului la citirea înregistrărilor grupurilor de măsurare, rezultatul citirii 
(indecşi şi energii schimbate) se poate consemna într-un proces verbal semnat de cei prezenţi la citirea contoarelor. 
              (5) În situaţia în care grupurile de măsurare/contoarele se află în instalaţiile aparţinând consumatorului, acesta are 
obligaţia să asigure accesul reprezentantului furnizorului. 
              (6) În caz de înregistrare eronată sau neînregistrare a consumului de energie electrică, se aplică prevederile Ordinului ANRE 
nr. 121/2015 ” Procedura privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal”. 

Stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal este permisă numai în următoarele situaţii : 

 pentru clienţi finali temporari, cu o durată de existenţă mai mică de 6 luni, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă 
montarea unui grup de măsurare; 

 pentru locuri de consum cu puteri absorbite sub 100 W, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui 
grup de măsurare; 

 în cazul defectării grupurilor de măsurare; 

 în cazul sustragerii de energie electrică. 
 

Art. 6 – Condiţiile de măsurare a cantităţilor de energie electrică furnizate şi a puterilor absorbite sunt prevăzute în anexa nr.6. 
 
Modalităţi şi condiţii de plată 
Art. 7 – Tariful negociat pentru energia electrică vândută din reţeaua de servicii generale a Sucursalei Electrocentrale Deva este de 
.........lei/MWh și este prevăzut în anexa nr. 7. Acest tarif se determină pentru fiecare loc de consum în parte, ca suma dintre : 

a. Costul mediu de producție pentru energia electrică produsă de SE Deva; 
b. Componenta de introducere a energiei electrice în rețea - TG , conform ordinului ANRE  în vigoare; 
c. Componenta de extracție a energiei electrice în rețea – TL, , conform ordinului ANRE  în vigoare; 
d. Tarif servicii de sistem, conform ordinului ANRE  în vigoare. 
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Art. 8 –(1) Furnizorul emite  factura întocmită conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizat, în ultima zi lucrătoare a 
lunii de facturare iar această factură conţine valoarea energiei electrice consumate, calculată conform anexei nr. 7. 
               (2) Facturile lunare de energie electrică transmise Consumatorului vor cuprinde, separat față de prețurile/tarifele pentru 
energia electrică, valoarea certificatelor verzi și a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, conform prevederilor legale. 
               (3) Contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, valoarea certificatelor verzi (calcul, valoare/mod de facturare) 
precum şi alte tarife ce pot fi introduse de autoritatea competentă, sunt reglementate prin legislaţia în vigoare aplicabilă la 
momentul facturării, ele putând fi modificate şi completate ca urmare a modificărilor legislative incidente. 
               (4)  Orice modificare ulterioară a acestora prin modificarea legislaţiei aplicabile (eliminare, completare, modificare valoare 
etc.) va duce la actualizarea automată a valorilor facturate de către furnizor, fără a fi necesară amendarea prezentului contract, 
furnizorul notificând clientului modificările intervenite cu precizarea temeiului legal al acestora. 
                (5)   La aceste facturi se adaugă acciza și TVA, conform reglementărilor legale în vigoare. 
 
 

Art. 9  -   (1)  Consumatorul va plăti integral facturile până în data de 15 a lunii următoare celei de facturare.  
(2) Dacă o factură emisă conform prezentului contract nu este onorată pînă la data limită de plată, atunci consumatorul 

va plăti o penalizare la suma datorată, egală ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul 
statului, pentru fiecare zi de întîrziere după trecerea  termenului prevăzut la alin.(1), pînă în ziua efectuării plăţii (exclusiv). 
Valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea facturii. 

(3) În caz că o sumă facturată de către furnizor este contestată în parte de către consumator, atunci plata sumei 
necontestate se va efectua pînă în ziua limită de plată. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau de 
către instanţa competentă ca fiind datorate de către consumator, acesta va plăti o penalizare calculată potrivit  alin.(2).            
                (4) Facturile pot fi achitate de către consumator, prin una din următoarele modalităţi de plată: 

- la sediul furnizorului; 
- prin servicii de transfer bancar; 

                - prin orice altă modalitate prevăzută în dispoziţiile legale privitoare la plată, acceptată şi practicată de furnizor. 
                (5 ) Plata facturii va fi efectuată în lei, conform legislaţiei, în contul vânzătorului. Se consideră drept dată de efectuare a 
plăţii, data la care suma plătită apare în extrasul de cont al cumpărătorului.  
 
Confidenţialitate 
Art. 10 – Părţile nu vor transmite informaţiile confidenţiale obţinute in cadrul prezentului contract unor persoane neautorizate să 
primească astfel de informaţii. Fac excepţie cazurile când: 
a) se dispune de consimţământul scris al părţii ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei; 
b)  informaţia este deja publică; 
c)  partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia in scopul respectării unui ordin sau a unei decizii a autorităţii 
competente, ori a unei legi in vigoare; 
d) informaţia trebuie transmisă in cursul îndeplinirii normale a activităţilor care constituie obiectul contractului. 
 
 

Obligaţii şi garanţii 
Art. 11 (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, conformîndu-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 şi care sunt accesibile conform reglementărilor în vigoare tuturor autorităţilor statului, 
instituţiilor financiar-bancare, consultanţilor şi contractanţilor. 
 
Drepturile şi obligaţiile părţilor 
 
Obligaţiile furnizorului 
Art. 12  Furnizorul are următoarele obligaţii: 

a) să respecte prevederile contractului de furnizare, ale standardului de performanţă pentru serviciul respectiv, precum şi orice 
altă reglementare aplicabilă în domeniul energiei electrice; 

b) să sigure consumatorului puterea şi energia electrică conform contractului de furnizare; 
c) să asigure continuitatea în alimentare în limitele nivelului de siguranţă precizat în contract sau în standardul de performanţă 

pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice; 
d) să permită accesul pentru citire delegatului consumatorului la grupurile de măsurare pentru decontare; 
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e) să factureze consumatorului energia electrică şi puterea , după caz, la tarifele legale în vigoare sau la preţurile negociate; 
f) să asigure puterea minimă tehnologică în regim de limitare specificată în contractul de furnizare; 
g) să plătească despăgubiri consumatorului pentru daunele dovedite provocate din vina sa, inclusiv de întreruperi / calitatea 

necorespunzătoare a energiei electrice furnizate, conform reglementărilor în vigoare; 
h) să pună la dispoziţia consumatorului informaţii privind istoricul de consum pe ultimele 12 luni; 
i) să pună la dispoziţia consumatorului informaţiile privind eventualele sume de bani datorate /plătite furnizorului de 

consumator, aferente facturilor emise, pentru ultimul an calendaristic, la cererea acestuia; 
j) să protejeze de întreruperea alimentării cu energie electrică clienţii vulnerabili; 
k) să determine duratele întreruperilor în furnizarea energiei electrice, în principal pe baza înregistrărilor proprii din staţii dar şi 

a altor informaţii dipsonibile ; în cazul în care consumatorul contestă în mod justificat aceste durate ale întreruperilor, părţile 
pot apela la mijloacele de rezolvare a reclamaţiilor/disputelor arbitrat de ANRE;     

l) să notifice consumatorul asupra întreruperilor în alimentare în cazul întreruperilor planificate; 
m) să investigheze reclamaţiile privind calitatea serviciului de furnizare; 
n) să investigheze reclamaţiile privind înregistrările eronate ale aparatelor de măsură; 
o) orice alte obligaţii din legea 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, din Ordinul 64/2014 , de contractul încheiat 

sau alte acte normative aplicabile. 
 
Drepturile furnizorului 
Art. 13  Furnizorul are următoarele drepturi: 

a) să încaseze la termenele stabilite contravaloarea energiei electrice vândute; 
b) să aibă acces la grupurile de măsurare/contoare în vederea decontării, dacă acestea se află în incinta şi/sau în întreţinerea  

consumatorului; accesul se va efectua în prezenţa delegatului împuternicit al consumatorului; 
c) să întrerupă furnizarea energiei electrice in condiţiile neplăţii la termen a facturilor emise; 
d) să stabilească împreună cu consumatorul, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, tranşele de deconectări şi 

de limitări pentru consumatorii racordaţi la reţelele de distribuţie şi să le prevadă în Normativul de deconectări manuale, 
respectiv Normativul de limitări; să aplice tranşele de limitare convenite, după caz şi cu anunţare prealabilă, la cererea 
Operatorului de transport şi de sistem, atunci când apar situaţii in SEN care impun acest lucru;  

e) să ia măsuri de deconectare a consumatorului la dispoziţia Operatorului de transport şi de sistem, în scopul prevenirii sau 
lichidării unor avarii în  SEN; 

f) să renegocieze preţul energiei electrice ca urmare a creşterii costurilor de producţie ale furnizorului, sau a unor noi 
reglementări ANRE privind preţul; 

g) furnizorul poate solicita consumatorului modificarea şi completarea contractului şi/sau a anexelor precum şi iniţierea de 
acte adiţionale la contract atunci când  apar elemente noi sau când este necesară completarea unor clauze contractuale; 

h) orice alte obligaţii din legea 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, din Ordinul 64/2014 , de contractul 
încheiat sau alte acte normative aplicabile. 
 

Obligaţiile consumatorului 
Art. 14  Consumatorul are următoarele obligaţii: 

a) să achite integral si la termen facturile emise de furnizor; 
b) să ia măsuri de deconectare a instalaţiilor enegetice la dispoziţia Operatorului de transport şi de sistem, în scopul 

prevenirii sau lichidării unor avarii în SEN; 
c) să ia măsurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a instalaţiilor si echipamentelor 

tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al instalaţiilor de protecţie şi automatizare, pentru asigurarea funcţionării în 
continuare a receptoarelor importante in cazul funcţionării automaticii din instalaţiile furnizorului sau ale consumatorului, 
în scopul exploatării sigure si economice a instalaţiilor electrice; 

d) să respecte normele si prescripţiile tehnice în vigoare in vederea eliminării efectelor negative asupra calităţii energiei 
electrice; 

e) să comunice în scris furnizorului în termen de 30 de zile orice modificare a  elementelor care au stat la baza întocmirii  
prezentului contract; 

f) să permită furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea planificată a alimentării cu energie electrică pentru 
întreţinere, revizii si reparaţii executate in instalaţiile sale, cu condiţia asigurării puterii  minime tehnologice; 

g) să respecte normele tehnice în vigoare şi să nu intervină în nici un fel la instalaţia de alimentare; 
h) să se conformeze dispoziţiilor furnizorului şi să reducă la nivelul stabilit consumul, în situaţii de restricţii sau limitări; 
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i) 1)  Consumatorul  va plăti despăgubiri pentru pagubele dovedite ca fiind produse furnizorului sau altor consumatori 
racordaţi la reţea, ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori a acţiunii 
personalului propriu, potrivit dispoziţiilor alineatului b). 
2)  Despăgubirea de la  alin. 1) va fi în limita prejudiciului suferit de furnizor, respectiv de ceilalţi beneficiari ai serviciului 

de alimentare cu energie electrică, şi nu va depăşi contravaloarea energiei electrice livrate în cursul unei zile medii către clientul 
care a produs pagubele, ziua medie fiind stabilită pe baza ultimei citiri; 

3)  În cazurile provocate cu rea credinţă sau datorate unor greşeli în exploatarea echipamentelor sau instalaţiilor proprii, 
nu se mai aplică limitarea despăgubirilor prevăzută la alin. 2 

j) orice alte obligaţii din legea 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, din Ordinul 64/2014, de contractul 
încheiat sau alte acte normative aplicabile. 

 
Drepturile consumatorului 
Art. 15  Consumatorul are următoarele drepturi: 

a) să consume energie electrică din instalaţiile furnizorului, în conformitate cu prevederile prezentului contract; 
b) să solicite furnizorului modificarea si completarea prezentului contract si a anexelor la acesta sau sa iniţieze acte 

adiţionale la contract, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze 
contractuale, inclusiv de reanalizare a preţului de contract; 

c) să verifice respectarea prevederilor prezentului contract ;  
d) să aibă acces la grupurile de măsurare / contoare in vederea decontării, chiar dacă acestea se află în incinta furnizorului; 
e)  să solicite furnizorului măsuri pentru remedierea defecţiunilor și a deranjamentelor survenite la instalaţiile și 

echipamentelor tehnologice; 
f) să opteze pentru orice modalitate de plată pe care furnizorul o pune la dispoziţie; 
g) să solicite furnizorului repararea sau înlocuirea grupului de măsură/contorului defect, în condiţiile reglementărilor în 

vigoare; 
h) să solicite şi să primească de la furnizor explicaţii privind elementele facturii; 
i) orice alte drepturi din legea 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, din Ordinul 64/2014 sau alte acte 

normative aplicabile. 
 

Răspunderea părților 
Art. 16 - Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se supun şi răspund 
conform prevederilor Codului Civil și actelor normative in vigoare. 
Art. 17  (1) Pentru neachitarea facturii emise de furnizor, în termenul prevăzut la art.9, se percepe o penalizare pentru fiecare zi de 
întârziere, cu începere din prima zi după expirarea termenului de plată şi până la achitarea ei. Valoarea procentuală a penalităţii se 
calculează conform art.9(2) din prezentul contract. 

(2) Valoarea totală a penalizărilor este conform art.9(2); 
(3) După trecerea a 15 zile lucrătoare de la aplicarea penalizărilor, dacă factura nu a fost achitată de consumator, 

furnizorul va proceda la întreruperea furnizării energiei electrice, cu un preaviz de 30 zile calendaristice, iar eventualele consecinţe 
ce rezultă din această întrerupere îl privesc în exclusivitate pe consumator. 

(4) Factura se consideră achitată de către consumator, la data înregistrării plăţii în extrasul bancar al furnizorului. 
(5) După efectuarea plăţii integrale a facturilor şi a penalizărilor respective, inclusiv a taxelor de deconectare-reconectare, 

furnizorul va realimenta consumatorul, în conformitate cu prevederile Standardului de performanţă. 
(6) În cazul în care consumatorul nu efectuează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data întreruperii furnizării 

energiei electrice plata integrală a consumului si a penalităţilor aplicate, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul de furnizare a 
energiei electrice încheiat între părţi, urmând să recupereze sumele datorate conform dispoziţiilor legale in vigoare. 
Art. 18  (1) Refuzul total sau parţial al consumatorului de a plăti o factură emisă de furnizor se va aduce la cunoştinţă acestuia în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii ei. 
                  În cazul în care consumatorul contestă valoarea unei facturi, furnizorul este obligat să analizeze temeinicia contestaţiei şi 
să comunice consumatorului rezultatul analizei efectuate, în termenele prevăzute de standardul de performanţă pentru serviciu l 
de furnizare sau în contractul de furnizare. Dacă furnizorul constată că respectiva contestaţie nu este întemeiată, comunică acest 
lucru consumatorului, precum şi faptul că factura iniţială este corectă, cuantumul şi termenul de scadenţă specificate pe factura 
nemodificându-se. Dacă însă furnizorul constată contestaţia întemeiată, comunică acest lucru consumatorului, precum şi faptul că 
factura iniţială a fost calculată greşit.  În acest caz se anulează factura respectivă şi se emite o nouă factură, cu decalarea 
corespunzătoare a termenului de plată 
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(2) Reclamaţiile ulterioare efectuării plăţii facturilor se conciliază între părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
formulării pretenţiilor de către consumator. 
Art. 19  (1) Furnizorul nu răspunde faţă de consumator pentru întreruperea furnizării energiei electrice sau pentru calitatea 
energiei electrice furnizate, în cazul unor calamităţi sau a 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. 
Art. 20 (1) Pentru întreruperile în furnizarea energiei electrice care depăşesc timpul maxim de restabilire a alimentării  prevăzut în 
contract şi ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa furnizorului, acesta va plăti clientului în folosul consumatorului, după caz, 
despăgubiri pentru daunele dovedite.  

(2) Despăgubirea nu va depăşi, pentru o întrerupere şi în limita prejudiciului suferit, contravaloarea energiei electrice 
furnizate consumatorului prejudiciat 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 distribuite în cursul unei zile medii. În 
cazul în care preţul energiei furnizate nu poate fi stabilit, pentru determinarea contravalorii energiei se permite aplicarea preţului 
mediu de revenire la nivelul respectiv de tensiune. 

(3) În cazul întreruperilor cauzate cu rea credinţă de către personalul prestatorului serviciului de distribuţie,a prestatorului 
srviciului de transport sau furnizorului  sau datorate unor greşeli în exploatarea reţelelor de distribuţie, nu se mai aplică  limitarea 
despăgubirilor prevăzută la alin. (2). 

(4) Consumatorul va plăti despăgubiri pentru pagubele dovedite ca fiind produse furnizorului ca urmare a funcţionării 
necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori a acţiunii personalului propriu potrivit alineatului (5). 

(5) Despăgubirea de la alineatul (4) va fi in limita prejudiciului suferit al furnizorului şi nu va depăşi contravaloarea 
energiei electrice livrate in cursul unei zile medii consumatorului care a produs pagubele, ziua medie fiind stabilită pe baza ultimei 
citiri . 

(6) In cazurile provocate cu rea credintă sau datorate unor greşeli in exploatarea echipamentelor sau instalaţiilor proprii, 
nu se aplică limitarea despăgubirilor prevăzute la alineatul(5) 

(7) Analiza sesizărilor şi stabilirea  valorii despăgubirilor  prevăzute la art.20 se vor face conform prevederilor procedurilor 
elaborate în comun sau de oricare dintre părti cu condiţia ca aceste proceduri să fie aprobate de autoritatea competentă. 

 
  

Întreruperea furnizării energiei electrice 
Art. 21 (1) Furnizorul va întrerupe consumatorului furnizarea energiei electrice, fără asigurarea puterii minime tehnologice, în 
următoarele cazuri: 

a) consumul energiei electrice cu contract expirat; 
b) consumul fraudulos de energie electrică; 
c) neachitarea facturilor emise de furnizor sau a altor sume datorate acestuia de către consumator, în condiţiile stabilite; 
d) împiedicarea sub orice formă a delegatului împuternicit al furnizorului de a monta, verifica, înlocui grupurile de măsură 

sau de a citi înregistrările acestora, de a verifica şi remedia defecţiunile în instalaţiile care sunt proprietate a furnizorului, 
atunci când acestea se află pe teritoriul consumatorului, de a verifica instalaţiile proprii ale consumatorului, situate în 
amonte de alt consumator, sau de  a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, în cazul constatării unor 
situaţii care conduc la înregistrarea eronată  a consumului de energie electrică; 

e) consumatorul nu aplică reducerea puterii absorbite cerută de distribuitor în regim de restricţii, conform contractului şi în 
termenii prevăzuţi în acesta; 

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

g) consumatorul modifică reglajele instalaţiilor de protecţie stabilite cu distribuitorul; 
h) consumatorul nu a luat la termenele convenite cu distribuitorul măsurile de limitare a perturbaţiilor până la valorile 

normate;  
i) nerespectarea limitelor zonelor de protecţie pentru reţelele şi instalaţiile electrice, conform legislaţiei în vigoare;   
j) periclitarea vieţii sau a sănătăţii oamenilor ori a integrităţii bunurilor materiale; 
k) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor in echipamentele electroenergetice în zonele de reţea electrică sau la 

nivelul întregului SEN; 
l) pentru executarea unor manevre si a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă, care nu se pot efectua fără întreruperi; 
m) în alte cazuri în care se specifică acest drept în prezentul contract. 

               (2) Întreruperea furnizării energiei electrice se realizează: 
I.  fără preaviz, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), e), g), h), j), k) ,l) , m). 
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II.  cu preaviz de 30 zile calendaristice, în cazurile prevăzute la alin.(1) lit. a), c), d), f). 
(3) Cheltuielile furnizorului pentru deconectarea şi reconectarea la reţea a consumatorului, vor fi suportate de 

consumator, cu excepţia cazurilor  de la alin (1) lit.  j), k), l). 
(4) Întreruperile de la alin. (1), literele j), k) si l) , vor fi ulterior justificate consumatorului cu documente, la cererea scrisă a 

acestuia depusă în termen de 7 zile lucrătoare de la producerea evenimentului. 
Art.22  (1) Furnizorul este obligat să efectueze împreună cu consumatorul analiza întreruperilor menţionate la articolul precedent 
şi la art.21, 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 insoţită de 
documente justificative din care să rezuIte cu certitudine cele reclamate de acesta, inclusiv cantitatea de energie nelivrată, 
prejudiciul realizat şi modul de acţionare a personalului propriu pentru limitarea efectelor întreruperii alimentării cu energie 
electrică. 

 
Modificarea circumstantelor 
Art. 23 (1) În sensul prezentului contract, prin « modificare de circumstanţe » se inţelege intrarea în vigoare a unor legi/ 
reglementări, precum şi modificarea/abrogarea celor existente, ulterior încheierii prezentului contract. 

(2) Dacă, ulterior încheierii contractului, apare o modificare de circumstanţe care are sau poate avea ca efect: 
a) creşterea pentru furnizor a costurilor cauzate de dreptul de proprietate, de exploatarea sau întreţinerea 
activelor sale; 
b) obligarea furnizorului de a efectua noi cheltuieli de capital, al căror efect asupra costurilor anuale se evaluează 
plecând de la premisa că sunt amortizate egal pe o perioadă reprezentând durata de viaţă contabilă a activelor 
respective, iar valoarea cumulată a acestor efecte în anul de contract este mai mare de 5% din valoarea 
contractului pe anul respectiv, părţile vor modifica preţurile de contract, prin încheierea de acte adiţionale, astfel 
încât să se permită recuperarea integrală de către furnizor a costurilor suplimentare. 

             (3) Modificarea preţurilor de contract se va negocia între părţi, la solicitarea scrisă şi motivată a uneia dintre ele. 
 

Încetarea contractului 
Art. 24  Contractul de furnizare a energiei electrice încetează în următoarele cazuri: 

a. expirarea termenului contractual; 
b. acordul de voinţă al părţilor; 
c. denunţarea unilaterală de către consumator, în condiţiile prevăzute în contract şi conform prevederilor legale în 

vigoare; 
d. încetarea dreptului de folosinţă al consumatorului asupra locului de consum             

b) În cazul încetării contractului ca urmare a expirării duratei de valabilitate a acestuia, furnizorul notifică consumatorul data 
încetării cu minim 30 de zile înainte. Notificarea poate fi comunicată prin anexa la factură. 

 
Rezilierea contractului 
Art. 25  (1) Rezilierea prezentului contract din iniţiativa furnizorului se poate face cu preaviz de 30 zile calendaristice  în 
următoarele cazuri: 

a) neplata contravalorii energiei electrice furnizate în condiţiile stabilite şi a penalităţilor aferente; 
b)  în alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

(2) Rezilierea contractului din iniţiativa consumatorului, se face cu anunţarea prealabilă în scris a furnizorului, în termen 
de 15 de zile calendaristice. 

                a)  asupra furnizorului s-a declanşat procedura de suspendare sau retragere a licenţei; 
                b)  contractul nu respectă reglementările în vigoare privind tipul de contract; 
 

Forţa majoră 
Art. 26  (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor ce decurg din 
acest contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore pe durata acesteia. Prin forţă majoră se inţelege un eveniment 
mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul incheierii 
contractului şi care face imposibilă executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: 
războaie, revoluţii, incendii, inundaţii, sau orice alte catastrofe naturale, enumerarea fiind enunţiativă. Nu este considerat forţa 



 

 

8 
 

majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem  de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi.  

(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în termen de 48 de ore de la 
apariţia acesteia, cu confirmarea organului competent de la locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră. 

(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia, dar 
antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate părţii contractante prin faptul necomunicării. 
 
Litigii 
Art. 27  - Eventualele divergenţe de natură tehnică  intervenite după încheierea contractului, care nu se pot rezolva pe cale 
amiabilă, se vor înainta spre soluţionare autorităţii competente, în termen de 30 de zile de la apariţia acestora. 
Art. 28 - Litigiile care decurg din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor 
fi supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente de la sediul furnizorului. 

 
Alte  clauze specifice 
Art. 29  Anexele 1-8 sunt parte integrantă din prezentul contract. 
 Prezentul contract a fost încheiat la data de …………….…….  în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 
contractantă. 

 
 
 
 
 
 
          
 

                                     Furnizor,                                                                                                           Consumator,              
    Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.                                                          
                Sucursala Electrocentrale Deva  
             

Director,               
Ioan CONȚ……………………….                                                                                                

 
Contabil Șef, 
Maria CIOBANU………………  
 
 
 
Avizat, 
Compartiment Juridic, 
Crina HAMUGĂ ……………… 

 
 

 Serviciul Tehnic Investitii 
  Marcel MANGA……………… 
 
 

Compartiment Depozite C.V. 
Ioan LUPEA  ………………….                                                                                                                                                                                                  
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