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ANEXA 4 

                     la contractul de furnizare a energiei  electrice 

nr…………………….. 

 

 

CONVENȚIE DE EXPLOATARE 

 

Încheiată între  S. C.E.H. S.A. – Sucursala Electrocentrale Deva, în calitate de furnizor de energie 

electrică şi…………………………………………… în calitate de consumator  de energie electrică. 

 

Cap. I  Generalităţi: 

  Scopul convenţiei este alimentarea cu energie electrică a ………………………….  

Furnizorul se obligă să asigure alimentarea cu energie electrică, iar consumatorul se obligă 

să respecte normele si regulamentele prevăzute în normativele energetice în vigoare. 

Cap. II  Delimitarea instalaţiilor: 

Alimentarea obiectivului  se face din ....................................................................... 

Orice defecţiune sau întrerupere în alimentarea cu energie electrică se va reglementa cu 

aprobarea dispecerului sef de tura pe centrală. 

Delimitarea instalaţiei consumatorului se stabileşte a fi la 

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

Cap. III Conducerea operativă prin dispecer: 

Alimentarea cu energie electrică aparține furnizorului, manevrele si evidenţele operative se 

execută de personalul furnizorului. Legăturile operative se fac reciproc prin telefon, număr 

0254236407 interior 105 sau 205. 

Conform  instrucţiunilor tehnice interne ale Sucursalei Electrocentrale Deva furnizorul este 

în drept sa dispună operativ prin dispecerul sef tură pe centrala, măsuri de deconectare a puterii 

absorbite de consumator în scopul prevenirii efectelor grave ale unor avarii în instalaţii. 

 Din dispoziţia dispecerului șef tură pe centrală, ulterior deconectării, consumatorul poate fi 

reconectat. În acest caz, furnizorul se obligă sa anunţe operativ consumatorul în legătură cu 

reconectarea si eventual obligaţia respectării unor instrucţiuni specifice situaţiei ce vor fi comunicate 

operativ. Nerespectarea acestor instrucţiuni atrage după sine deconectarea imediata pana la încetarea 

situaţiei de avarie în instalaţiile furnizorului. 

Cap. IV  Condiţii de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor: 

Celulele de plecare către consumator sunt întreţinute de furnizor. Lucrările de întreţinere, 

revizie si reparaţii ale celulelor de alimentare vor fi executate de personalul furnizorului. 

Întreruperile pentru revizii si reparaţii vor fi stabilite de furnizor si comunicate 

consumatorului cu minim 24 ore înainte. 

Consumatorul se obligă sa înainteze furnizorului lista cu persoanele autorizate pentru 

solicitarea remedierii eventualelor defecţiuni în alimentarea cu energie electrică. 

 

 

FURNIZOR,                                                                      CONSUMATOR 
 

Director                         Şef  Serviciu. TI 
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