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      ANEXA 6   

        la contractul de furnizare a energiei  electrice 

 nr…………………….. 

 

 

 
CONDIȚII DE MĂSURARE  A CANTITATII DE ENERGIE ELECTRICĂ FURNIZATĂ 

 
 

1. Se interzice conectarea la reţelele de distribuţie a instalaţiei de utilizare a consumatorului, dacă aceasta nu este prevăzută cu 

grupuri de măsurare / contoare. 

2. Grupurile de măsurare / contoarele utilizate în decontare trebuie să fie omologate legal şi vor fi montate de furnizor / 

consumator în prezenţa partenerului de contract. 

3. Furnizorul stabileşte, de comun acord cu consumatorul, pentru fiecare loc de consum, tipul echipamentului de măsurare. 

Instalarea grupurilor de măsurare / contoarelor se va face în locuri accesibile pentru citire atât furnizorului cât şi consumatorului. 

4. Grupurile de măsurare / contoarele vor fi verificate periodic sau ori de câte ori este necesar şi vor fi înlocuite, în caz de uzură 

sau de avariere, de către proprietar, pe cheltuiala sa. Verificarea periodică a grupurilor de măsurare / contoarelor se face la 

termenele stabilite prin instrucţiunile de metrologie legală în vigoare. 

5. La constatarea oricărei defecţiuni în funcţionarea grupurilor de măsurare / contoarelor de către una dintre părţile 

contractante, aceasta are obligaţia să anunţe imediat cealaltă parte contractantă şi se va proceda la remedierea defecţiunilor şi la 

recalcularea consumului. 

6. În cazul în care se convine prin contract, pentru decontarea energiei electrice, cu folosirea unor echipamente acceptate de 

ambele părţi, se admite utilizarea unor sisteme de citire la distanţă şi prelucrare. 

7. Elementele grupurilor de măsurare / contoarelor se montează şi se sigilează de către furnizor, în mod obligatoriu în prezenţa 

delegatului împuternicit al consumatorului, consemnându-se aceste operaţiuni într-un proces-verbal semnat de ambele părţi. 

8. Consumatorul este obligat să păstreze intacte grupurile de măsurare a energiei electrice, să nu influenţeze funcţionarea 

corectă a acestora, să nu blocheze accesul furnizorului la echipamentele de măsurare şi la celelalte instalaţii ale sale, interzicându- 

se consumatorului orice acţiune asupra acestora şi să anunţe imediat furnizorul în cazul în care constată defecţiuni ale elementelor 

grupurilor de măsurare / contoarelor. 

9. Ruperea sau violarea sigiliilor aplicate pe elementele grupurilor de măsurare / contoarelor, ocolirea acestora sau sustragerea 

de energie electrică în orice mod, precum şi afectarea integrităţii lor se pedepsesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

10. Proprietarul are obligaţia să înlocuiască în termen de cel mult 5 zile lucrătoare(în cazul locurilor de consum mari)/10 zile 

lucrătoare(în cazul locurilor de consum mici) de la data înregistrării sesizării scrise echipamentul de măsurare reclamat ca fiind 

defect sau suspect de înregistrări eronate. Echipamentul de măsurare reclamat în scris de cealaltă parte ca fiind defect sau suspect 

de înregistrări eronate poate fi verificat la locul funcţionării de către proprietar, cu acceptul şi în prezenţa celeilalte părţi, iar 

constatările se vor înscrie într-un proces-verbal semnat de părţi. 

Echipamentul de măsurare demontat se verifică de către un laborator de metrologie autorizat care stabileşte eroarea de 

înregistrare ce se va utiliza la recalcularea consumului pe perioada nefuncţionării acestuia. Costul verificării se suportă de către 

proprietar, cu excepţia cazurilor în care verificarea se efectuează la solicitarea celeilalte părţi şi reclamaţia se dovedeşte a fi 

neîntemeiată. 
 

 
 

                 FURNIZOR                                               CONSUMATOR 

 

           

Director                                  Şef Serviciu TI 

 
 




