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CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 

Nr.  

 

INFORMATII GENERALE CONTRACT 

Nume/Denumire Client  

Numar de Contract  

Cod Client  

CNP/CUI  

Numar de Telefon  

Adresa E-mail  

Adresa Domiciliu / Sediu  

Adresa corespondenta  

 

 Loc consum I Loc consum II Loc consum III 

Adresa Loc de Consum    

Numar Loc de Consum ( NLC)    

Serie Contor    

Nivel tensiune    

Constanta Contor    

Cantitate Contractata    

Pret Abonament /  

Pret MWh  
 
  

 

Prezentul contract („Contractul”) a fost încheiat astăzi,                        intre: 

1. .............................................................................., persoana fizica/juridica de nationalitate romana, avand 
sediul social/adresa in ..............................................................avand CUI /CNP...........................................inregistrata la 
Registrul Comertului Bihor,  sub nr......................................., reprezentata legal prin...................................., in calitate 
de ........................, avand calitatea de Client final si denumita in continuare  „Consumatorul” şi 

2. Societatea RES ENERGY SOLUTIONS S.A., societate comerciala de nationalitate romana, cu sediul social 
localitatea Bors, nr. 292/D, judet Bihor, Cod poștal 417075, tel. 0259 434 865, fax: 0359 401 080, avand CUI  
40068498,  înregistrata la Registrul Comerţului Bihor sub nr.  J05/2560/2018, Cod IBAN: 
RO89BTRLRONCRT0470847501 – Banca Transilvania Oradea, RO38TREZ0765069XXX018672 – Trezoreria Oradea 
deţinătoare a Licenţei de furnizare a energiei electrice nr. 2130 din 25.02.2019, eliberată de A.N.R.E., inregistrata la 
Autoritatea Nationala  de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter 
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personal sub nr. _____________, reprezentata legal prin CEO -  Dl. Gabor Teodor Tiberiu Florian, denumită în 
continuare „Furnizorul”, 

denumite în continuare in mod individual „Partea” şi împreună „Părţile”. 

 

1. Definiţii şi Interpretare 

1.1 Termenii folosiţi în prezentul Contract vor avea înţelesul atribuit acestora în Anexa 1, care include şi regulile 
de interpretare aplicabile prezentului Contract.  

 

2. Obiectul Contractului 

2.1 Obiectul Contractului îl constituie furnizarea energiei electrice precum şi reglementarea raporturilor dintre 
Furnizor şi Consumator privind condiţiile de consum şi de plată ale energiei electrice furnizate la locurile  de consum 
indicate in ANEXA 5, detinute de Consumator. 

2.2 Furnizarea energiei electrice la locurile de consum se efectueaza potrivit Avizului tehnic de racordare. 

  

3. Durata Contractului 

3.1 Prezentul Contract se încheie si intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele Parti, avand o durata de 
valabilitate de                                              luni incepand cu  

3.2 In cazul in care Consumatorul intentioneaza schimbarea Furnizorului actual de energie electrica, prezentul 
Contract de furnizare a energiei electrice  va produce efecte de la data incetarii contractului incheiat cu Furnizorul 
actual, respectiv  

3.3 Daca nici una dintre Parti nu denunta Contractul printr-o notificare scrisa transmisa celeilalte parti cu cel 
putin  30 (treizeci) de zile inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se 
prelungeste in aceleasi conditii  pentru o  perioada de 12 (douasprezece) luni. 

3.4 Renuntarea unilaterala de catre Consumator la prezentul Contract, intre data incheierii Contractului si data la 
care acesta incepe sa produca efecte, fara notificarea scrisa in acest sens a Furnizorului transmisa intr-una din 
modalitatile prevazute la cap. 14 din prezentul Contract, da dreptul acestuia din urma sa perceapa Consumatorului, cu 
titlu de daune interese, o suma egala cu contravaloarea primei facturi care ar fi trebuit emise de catre Furnizor 
Consumatorului si achitata de acesta, in baza prezentului Contract. 

3.5       In cazul in care consumul de energie al Consumatorului creste sau coboara cu peste 20% fata de consumul 

stipulat in Contract, Consumatorul este obligat sa notifice Furnizorul cu cel putin 15 zile inainte, in caz contrar 

Furnizorul putand rezilia unilateral prezentul contract.  

 

4. Condiţii de desfăşurare a furnizării 

4.1 Cantitatea de energie electrică estimata a fi consumata lunar este prevăzută în Anexa 2. Masurarea cantitatii 
de energie electrica efectiv consumata conform prevederilor prezentului Contract se va efectua lunar pe baza 
informatiei afisate de grupurile de masurare a consumului de energie, prin citire de catre reprezentantul Operatorului 
de Distributie. Cantitatea de energie electrică activă efectiv consumată va fi menţionată în procesul verbal de consum 
aferent Lunii Contractuale pus la dispozitia Furnizorului de catre Operatorul de Distributie. 
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4.2 În vederea asigurarii transportului/distributiei energiei electrice contractate de Consumator in baza 
prezentului Contract, Părţile convin că Furnizorul are obligatia de a intreprinde demersurile necesare incheierii 
contractului/contractelor pentru asigurarea serviciilor de retea pentru locul de consum indicat la art. 2.1. In acest 
sens, Consumatorul acorda Furnizorului un mandat irevocabil fara reprezentare, cu titlu gratuit, pentru incheierea 
contractului/contractelor de distributie cu Distribuitorul competent si a contractului/contractelor de transport cu 
Transelectrica, contracte despre al caror continut cadru declara ca a luat la cunostinta de pe site-ul www.res-
energy.ro. 

4.3 Echilibrarea cantităţii de energie electrică se va efectua prin alocarea locului de consum unei Părţi 
Responsabile cu Echilibrarea, în conformitate cu procedurile stabilite prin reglementările în vigoare. 

4.4 Furnizorul va asigura intermedierea intre Consumator si Operatorul de Distributie, avand obligatia de a 
comunica acestuia din urma toate solicitarile Consumatorului referitoare la obligatiile Operatorului de Distributie (ex: 
calitatea tensiunii, masurarea energiei electrice consumate, solicitari de modificare a instalatiei de racordare etc). 

4.5 Echilibrarea cantităţii de energie electrică se va efectua prin alocarea locului de consum unei Părţi 
Responsabile cu Echilibrarea, în conformitate cu procedurile stabilite prin reglementările în vigoare. 

4.6    Partile stabilesc de comun acord ca inaintea inceperii fiecarei luni cu cel putin 15 zile , Consumatorul sa notifice 
Furnizorul daca au aparut schimbari in modul de consum al acestuia ce vor influenta cu mai mult de +-10%,cantitatea 
estimata a se consuma pe care Consumatorul a facut-o cunoscuta inainte Furnizorului. Daca aceste modificari in 
modul de consum al Consumatorului nu sunt notificate in termenul prevazut mai sus, iar consumul creste sau scade 
cu mai mult de 10%, Consumatorul va suporta in integralitate valoarea Dezechilibrelor negative sau pozitive cauzate 
Furnizorului.  

4.7        Orice cantitate de energie consumata care depaseste 20% in plus sau minus fata de cantitatea contractata, 

pentru o perioada mai lunga de 2 luni consecutive,implica incheierea de catre Furnizor a  unui Act aditional si 

renegocierea tuturor conditiilor de furnizare, inclusiv a pretului. Furnizorul nu poate fi tinut captiv sa respecte pretul 

negociat, la o cantitate mai mare sau mai mica cu 20% fata de cea inscrisa in contract pentru o perioada mai mare de 

doua luni consecutive. 

 

5.  Preţul Contractului. Modalităţi de plată 

5.1 Preţul Contractului va cuprinde elementele de cost menţionate în Anexa 3 la prezentul Contract. Preţul 
Contractului nu include contravaloarea energiei electrice reactive, costurile aferente achiziţiei de Certificate Verzi, 
taxa de cogenerare, acciză si TVA (determinate conform Anexei 4), care vor fi adaugate la Pretul de Contract si 
facturate distinct. 

5.2 Plata abonamentului si/sau, dupa caz, a contravalorii energiei electrice consumate va fi efectuată în 
conformitate cu prevederile Anexei 3. In nicio situație, Consumatorul nu va avea dreptul de a achita valoarea 
facturilor către o terţă persoană, cu excepţia situaţiilor în care există în acest sens un acord prealabil, scris şi expres al 
Furnizorului. 

5.3 Pretul Contractului ramane nemodificat pe toata durata prezentului Contract, cu exceptia situatiei 
mentionate la art. 9.1.b) si anume in cazul modificarii componentelor reglementate ale Pretului Contractului si/sau 
introducerea unor noi componente reglementate.  

5.4      Partile stabilesc de comun acord ca inaintea inceperii fiecarei luni cu cel putin 15 zile , Consumatorul sa 
NOTIFICE Furnizorul daca au aparut schimbari in modul de consum al acestuia ce vor influenta cu mai mult de +-
10%,cantitatea estimata a se consuma pe care Consumatorul a facut-o cunoscuta inainte Furnizorlui. Daca aceste 
modificari in modul de consum ale Consumatorului nu sunt NOTIFICATE in termenul prevazut mai sus, iar consumul 
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creste sau scade cu mai mult de 10%, Consumatorul va suporta in integralitate valoarea Dezechilibrelor negative sau 
pozitive cauate Furnizorului.  

 

6. Declaraţii şi Garanţii  

Părţile declară şi garantează că următoarele declaraţii şi garanţii sunt şi vor continua a fi valabile, exacte si 
producatoare de efecte juridice pe toată durata de valabilitate a prezentului Contract: 

a) Fiecare Parte este o entitate juridica organizată în mod valabil, înregistrată şi funcţionând legal, în 
conformitate cu legile din România;  

b) Niciuna dintre Părţi nu a încetat sau suspendat plata datoriilor sale, nu a intrat în imposibilitate de plată a 
datoriilor, nu este subiect al unei proceduri de faliment, lichidare sau insolvenţă; 

c) Prezentul Contract instituie drepturi si obligaţii legale şi valabile în sarcina fiecărei Părţi, Partile exprimandu-si 
acordul liber şi serios de a încheia prezentul Contract, cu intenţia de a-şi asuma drepturile şi obligaţiile prevăzute în 
acesta şi a executa întocmai toate prevederile contractuale; 

d) Semnarea şi executarea prezentului Contract este de capacitatea si competenţa fiecărei Părţi, care a fost 
autorizată legal in acest sens şi nu contravin niciunei prevederi legale sau vreunui document constitutiv al Partilor; 

e) Părţile au participat impreuna la redactarea prezentului Contract, al carui proiect a fost prezentat in prealabil 
Consumatorului şi au avut posibilitatea negocierii fiecăreia şi a tuturor prevederilor Contractului (in mod special dar 
fara a se limita la: pretul total al serviciilor de furnizare; eventualele costuri suplimentare, dupa caz; modalitatea de 
calcul a pretului si perioada de valabilitate a ofertei/pretului; conditiile, modalitatile si temenele de plata; data limita 
de incheiere a Contractului de furnizare; durata Contractului etc); 

f) Partile dețin toate informațiile si datele pe care le-au considerat necesare si suficiente cu privire la obligaţiile 
asumate prin prezentul Contract si cunosc prevederile legale referitoare la prestațiile care decurg din acesta. In acest 
sens, Consumatorul declara ca a fost informat de catre Furnizor, prelalabil semnarii Contractului, asupra principalelor 
caracteristici ale produselor si serviciilor contractate, asupra procedurii de solutionare a reclamatiilor, asupra 
dreptului de retragere din Contract si asupra regulilor de conduita relevante pentru piata specifica; 

g) Prin semnarea prezentului Contract, Consumatorul declara ca i-au fost prezentate si a luat la cunostinta 
despre prevederile Contractelor cadru de distributie si transport si confirmă faptul că a înţeles şi acceptă fiecare şi 
toate prevederile acestor Contracte, precum si ale prezentului Contract de furnizare energie electrica, pe care le 
consideră clare, inteligibile si echitabile; 

h) Partile işi asuma riscul de eroare cu privire la informațiile si datele suplimentare pe care nu le-au investigat 
sau solicitat de la cealaltă Parte si care nu erau obligatorii a fi furnizate catre cealalata Parte;  

i) Informatiile si documentele puse la dispozitia celeilalte Parti in vederea incheierii si executarii prezentului 
Contract sunt corecte, complete, valide si corespund realitatii de drept si de fapt. 

 

7. Drepturile şi obligaţiile Furnizorului 

7.1 Drepturile Furnizorului: 

a) Să încaseze integral şi la termenele scadente facturile emise în conformitate cu prezentul Contract, sa calculeze 
penalitati pentru plata cu intarziere a facturilor si sa perceapa daune interese pentru prejudiciile cauzate de 
Consumator Furnizorului/Operatorului de Distributie, in conditiile prezentului Contract si ale Legii Aplicabile;  

b) Să aibă acces în incinta Consumatorului pentru verificarea instalatiei de alimentare cu energie electrică până la 
grupurile de măsurare, precum şi pentru verificarea respectării prevederilor prezentului Contract;  
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c) Să participe alături de Operatorul de Distribuţie sau Transport, după caz, la măsurarea şi stabilirea cantităţilor de 
energie electrică activă consumată lunar, precum şi a cantităţilor de energie electrică reactivă înregistrate, rezultate 
din derularea prezentului Contract; 

d) Să recalculeze, împreună cu Consumatorul, consumul pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată 
defectarea contorului; 

e) Să iniţieze modificarea şi/sau completarea Contractului şi/sau anexelor la acesta, ori de câte ori apar situaţii de 
impreviziune în sensul art. 9 din prezentul Contract sau când consideră necesară detalierea şi/sau completarea 
clauzelor contractuale ori introducerea unor prevederi noi, in conformitate cu prevederile prezentului Contract;  

f) Să întrerupă, prin intermediul Operatorului de Distribuţie sau Transport, după caz, furnizarea energiei electrice, în 
situaţiile prevăzute în prezentul Contract şi în Legea Aplicabilă;  

g) Să solicite Consumatorului care a ajuns în condiţiile de întrerupere a furnizării energiei electrice pentru neplată, 
constituirea unei garanţii financiare, a cărei valoare va fi corelată cu valoarea consumului de energie electrică;  

h) Să rezilieze Contractul în condiţiile prevăzute de Legea Aplicabilă şi/sau de prezentul Contract;  

i) Sa asigure verificarea periodica a consumului la grupurile de masurare, precum si, dupa caz, la sesizarea scrisa a 
Consumatorului (in urma sesizarilor ce se dovedesc a fi nejustificate costul verificarilor va fi suportat de Consumator, 
conform tarifelor in vigoare) sau ori de cate ori este necesar; 

j) Sa aplice prevederile legislatiei in vigoare in cazul in care constata consum fraudulos de energie electrica si 
interventii necontrolate sau intentioante la instalatiile Furnizorului/Operatorului de Distributie, şi  

k) Orice alte drepturi prevăzute de Legea Aplicabilă. 

 

7.2 Obligaţiile Furnizorului: 

a) Sa asigure parametrii de calitate ai serviciului de furnizare energie electrica in conformitate cu prevederile 
prezentului Contract si cu Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice si sa raspunda, 
in conditiile acelorasi reglementari, pentru nerespectarea calitatii serviciului de furnizare energie electrica si pentru 
prejudiciile provocate Consumatorului din culpa sa; 

b) Sa furnizeze Consumatorului energie electrica in mod continuu, cu exceptia perioadei pentru revizia si 
reparatia instalatiilor energetice de distributie (care se anunta de Operatorul de Distributie) si a duratei de remediere 
a avariilor si deranjamentelor, in conformitate cu Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei 
electrice; 

c) Sa factureze Consumatorului energia electrica furnizata corespunzator intelegerii Partilor consemnata prin 
prezentul Contract; 

d) Să depuna toate diligentele in sensul anunţarii Consumatorului intr-un termen rezonabil despre întreruperile 
în furnizarea energiei electrice, convenite anterior între Furnizor şi Operatorul de Distribuţie; 

e) Să verifice în cel mai scurt timp situaţiile sesizate de Consumator şi să răspundă în termenul legal tuturor 
reclamaţiilor şi sesizărilor acestuia, în conformitate cu prevederile Standardului de performanţă pentru serviciul de 
furnizare a energiei electrice si ale propiilor proceduri interne (termenul general de raspuns la solicitarile 
consumatorilor, altele decat cele pentru care Contractul si/sau legea regelementeaza termene specifice, este de 15 
zile lucratoare de la primirea solicitarii);  

f) Să restituie Consumatorului, dupa caz, eventualele diferenţe rezultate ca urmare a ajustării de către A.N.R.E. 
a oricărora dintre elementele componente ale Preţului Contractului;  
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g) Să furnizeze Consumatorului, la solicitarea acestuia, informaţii privind istoricul de consum, sumele de bani 
datorate/achitate Consumatorului şi cuantumul dobânzilor penalizatoare aplicate pe ultimele 12 (douăsprezece) Luni 
Contractuale; 

h) Sa asigure verificarea grupurilor de masurare la termenele impuse de legislatia in vigoare si la sesizarea scrisa 
a Consumatorului sau ori de cate ori este necesar iar in cazul in care se constata defectarea acestora, sa recalculeze 
consumul conform Standardului de Performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice; 

i) Sa intreprinda demersurile necesare incheierii contractului pentru asigurarea serviciilor de retea pentru 
locul/locurile de consum mentionate la art. 2.1 si sa actioneze ca intermediar in relatia Consumatorului cu Operatorul 
de Distributie/Operatorul de Transport si Sistem; 

j) Să ofere Consumatorului informatiile de interes pentru acesta prevazute in Contractele de Distribuţie şi 
Transport a energiei electrice/Contractele de Retea, încheiate de Furnizor în legătură cu locul/locurile de consum 
deţinut/deţinute de Consumator (referitoare in special la drepturile si obligatiile ce revin Consumatorului in 
conformitate cu prevederile Contractului de retea);  

k) La cererea Consumatorului, ulterior incheierii Contractului de Retea cu Operatorul Retelei de Distributie la 
care este racordat locul/locurile de consum, sa puna la dispozitia Consumatorului anexele acestui Contract; 

l) Sa comunice Consumatorului in forma scrisa (pe factura sau pe un document separat) numarul unui post 
telefonic prevazut cu inregistrarea convorbirii si a momentului in care a fost initiat apelul pus la dispozitie de 
Operatorul de Distributie la care este racordat locul de consum, la care Consumatorul poate anunta direct 
Operatorului de Distributie intreruperile in alimentarea cu energie electrica;  

m) Sa comunice Operatorului de Distributie solicitarile primite de la Consumator referitoare la obligatiile 
Operatorului de Distributie in termen de 1 (o) zi lucratoare, in cazul solicitarilor primite pe mail si in termen de 3 (trei) 
zile lucratoare, in cazul solicitarilor primite pe suport hartie. Furnizorul va transmite Consumatorului raspunsul primit 
de la Operatorul de Distributie in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la primirea acestuia; 

n) Sa puna la dispozitia Consumatorilor un punct unic de contact (date suplimentare disponibile pe www.res-
energy.ro) pentru informarea acestora cu privire la drepturile lor, la legislatia relevanta in vigoare si la caile de 
solutionare a litigiilor in cazul unor dezacorduri sau plangeri; 

o) Să asigure accesul, conform reglementărilor legale, la toate informaţiile, documentaţiile şi datele necesare 
bunei derulări a Contractului şi care sunt accesibile conform reglementărilor în vigoare autorităţilor publice, 
instituţiilor financiar-bancare, consultanţilor şi contractanţilor care au legătură cu executarea prezentului Contract, cu 
respectarea prevederilor art. 13;  

p) Sa respecte toate obligatiile specifice ce ii revin pe piata de energie electrica aferente furnizarii energiei 
electrifce la locul/locurilor de consum respectiv/e, inclusiv cele privind echilibrarea consumului de energie electrica, şi  

r) Orice alte obligaţii prevăzute de Legea Aplicabilă. 

 

8. Drepturile şi obligaţiile Consumatorului 

8.1 Drepturile Consumatorului 

a) Să consume energie electrică în conformitate cu prevederile prezentului Contract si sa beneficieze de servicii 
de eficienta energetica, in conditiile legii;  

b) Sa opteze pentru orice modalitate de plata pe care Furnizorul o pune la dispozitie; 

c) Sa aiba acces pentru citire la grupurile de masurare pentru decontare/contorul de citire; 
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d) Să solicite prin intermediul Furnizorului sau direct Operatorului de Distribuţie/ Operatorului de Transport şi 
de Sistem măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile din reţeaua de 
distribuţie/transport, inclusiv repararea  sau inlocuirea contorului defect, in conditiile reglementarilor in 
vigoare;  

e) sa primeasca despagubiri/compensatii de la Furnizor, conform prevederilor contractuale si ale Standardului 
de performanta pentru serviciul de furnizare energie electrica, cand i se produc daune din culpa acestuia ori 
in cazul nerespectarii indicatorilor de calitate a serviciului de furnizare a energiei; 

f) Sa solicite modificarea cantitatilor de energie convenite, oricand considera ca i se va modifica consumul, cu 
conditia ca noile valori sa fie transmise cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea intervalului de facturare 
corespunzator noilor cantitati; 

g) Sa solicite si sa primeasca de la Furnizor explicatii privind componentele Pretului Contractului si elementele 
facturii; 

h) Sa solicite Furnizorului modificarea si completarea Contractului de furnizare, inclusiv a anexelor, sau sa 
initieze acte aditionale la acestea, atunci cand apar elemente noi ori cand considera necesara detalierea sau 
completarea unor clauze contractuale, in conformitate cu prevederile Contractului si ale Legii Aplicabile; 

i) Sa primeasca toate datele pertinente privind consumul in mod nediscriminatoriu in raport cu costurile 
necesare pentru furnizarea acestor date;  

j) Să recupereze de la Furnizor eventualele diferenţe rezultate ca urmare a ajustării de către A.N.R.E. a 
oricărora dintre elementele componente ale Preţului Contractului;  

k) Sa denunte unilateral Contractul cu respectrea conditiilor contractuale si cu obligatia de a transmite 
Furnizorului si Operatorului de retea o notificare cu cel putin 21 de zile anterior datei schimbarii Furnizorului;  

l) Sa beneficieze de serviciile unui mediator, in conditiile legii 192/2006 privind medierea si organizarea 
profesiei de mediator, in vederea solutionarii extrajudiciare a litigiilor aparute in executarea prezentului 
Contract; 

m) Sa beneficieze, la cerere, de sistarea temporara a furnizarii energiei electrice, fara denuntarea Contractului, 
pe o perioada de minimum o luna si maximum 12 (douasprezece) luni, cu posibilitatea prelungirii ori de cate 
ori este necesar. Consumatorul va face in acest sens o solicitare in scris Furnizorului cu cel putin 10 (zece) zile 
lucratoare inainte de data solicitata pentru sistare, la finalul perioadei de sistare Consumatorul avand 
obligatia sa notifice Furnizorul pentru reconectarea locului de consum sau prelungirea sistarii furnizarii 
pentru o noua perioada. Pe perioada in care este sistata furnizarea Consumatorul nu are obligatii de plata 
aferente serviciului de furnizare si nici serviciilor de retea; 

n) In cazul in care, din diverse motive, pretul energiei pe PIATA OPCOM , creste sau scade cu mai mult de 15% 

pentru 3 luni consecutiv, ambele parti, pot solicita renegocierea pretului contractului.In cazul in care oricare 

dintre parti refuza renegocierea, cealalta parte este libera sa denunte contractul cu un preaviz de 15 zile, fara 

sa trebuiasca sa platesca nici un fel de penalitati. 

 

o) Orice alte drepturi prevăzute de Legea Aplicabilă. 

 

8.2 Obligaţiile Consumatorului 

➢ Să achite la termen toate facturile emise de Furnizor în temeiul prezentului Contract, cu respectarea 
prevederilor Anexei 3 la Contract;  
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➢ Să respecte prevederile avizelor tehnice de racordare şi să acţioneze în solidar cu Furnizorul cu privire la 
îndeplinirea obligaţiilor sale ce decurg din Contractul/Contractele de Distribuţie şi/sau Transport a energiei 
electrice, încheiate cu privire la locurile de consum menţionate la art. 2 de mai sus (asa cum au fost acestea 
comunicate de catre Furnizor, inclusiv prin publicare pe pagina de internet proprie), respectiv sa se abtina de 
la orice actiune care ar putea impiedica Furnizorul sa isi respecte obligatiile asumate prin aceste contracte. În 
cazul nerespectarii de către Consumator a acestor obligaţii, acesta va fi integral raspunzator pentru 
prejudiciile cauzate Furnizorului/Operatorului de Distributie si va suporta orice consecinţe, incluzând, dar 
fără a se limita la, plata de despagubiri si/sau întreruperea furnizării energiei electrice si/sau deconectarea. În 
această ipoteză, Consumatorul nu va putea pretinde Furnizorului continuarea executării obligaţiilor sale în 
temeiul acestui Contract. In toate cazurile de intrerupere a furnizarii ca urmare a atitudinii culpabile a 
Consumatorului, costurile Operatorului de Distributie aferente deconectarii si reconectarii vor fi suportate de 
Consumator; 

➢ Să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite conform clauzelor corespunzătoare din 
Contractele de Transport şi de Distribuţie a energiei electrice (asa cum au fost acestea comunicate de catre 
Furnizor, inclusiv prin publicare pe pagina de internet proprie); 

➢ Sa respecte dispozitiile Operatorului de Transport si de Sistem conform reglementărilor în vigoare privind 
schema de funcţionare a instalaţiilor Consumatorului racordate la SEN (Sistemul Electroenergetic National); 

➢ Să asigure, în cazul în care deţine echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie 
electrică poate produce incendii, accidente cu victime umane, explozii, distrugeri de utilaje, poluarea 
mediului, etc., prin soluţii proprii, tehnologice şi/sau energetice, evitarea unor astfel de evenimente în 
situaţiile când se întrerupe alimentarea cu energie electrică din sistemul electroenergetic national;  

➢ Să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice, respectiv contorul de decontare, 
plombele metrologice si plombele Furnizorului de la capacul de borne al acestuia si de la firida individuala de 
bransament, precum si de la toate celelalte instalatii ale Furnizorului/Operatorului de Distributie aflate pe 
proprietatea Consumatorului şi să nu influenţeze funcţionarea acestora;  

➢ Sa permita accesul reprezentanţilor Furnizorului/Operatorului de Distributie in punctul de măsurare pentru a 
verifica respectarea prevederilor contractuale, inclusiv verificarea consumului;  

➢ Sa nu permita altor persoane sa se racordeze la instalatia de electrica de utilizare proprie, decat cu avizul 
prealabil scris al Furnizorului;  

➢ Sa nu permita altor persoane, cu exceptia personalului Furnizorului/Operaorului de Distributie, sa intervina la 
contorul de decontare sau la instalatia Furnizorului/Operatorului de Distributie;  

➢ Sa mentina starea tehnica corespunzatoare a instalatiei electrice interioare si proprii in conformitate cu 
prescriptiile tehnice; modificarile sau extinderile acesteia se vor efectua numai prin electricieni autorizati sau 
prin agenti economici atestati de Furnizor; 

➢ Sa sesizeze imediat Furnizorul/Operatorul de Distributie in legatura cu orice defectiune pe care o constata in 
functionarea sitemului de masurare/contorului de decontare;  

➢ Sa utilizeze in instalatia electrica numai sigurante calibrate;   

➢ Sa permita Furnizorului inventarierea receptoarelor electrice in scopul recalcularii consumului in conditiile 
art. 5; 

➢ Sa constituie dupa caz garantiile solicitate de Furnizor in cazul prevazut la art. 10.11;  

➢ Sa suporte orice consecinta asupra consumatorilor alimentati la instalatiile sale, ce decurg din restrictionarea 
sau din intreruperea furnizarii energiei electrice catre acestia,ca urmare a nerespectarii de catre Consumator 
a prevederilor prezentului Contract, inclusiv in cazul neplatii energiei electrice; 
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➢ Sa respecte normele si prescriptiile tehnice in vigoare, comunicate de Furnizor, in vederea eliminarii efectelor 
negative asupra calitatii energiei electrice; 

➢ Să comunice în scris Furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii Contractului, în 
termen de 5 (cinci) zile de la producerea acestei modificări, cu exceptia situatiilor speciale pentru care au fost 
prevazute expres alte termene in prezentul Contract;  

➢ Să asigure accesul, conform reglementărilor legale, la toate informaţiile, documentaţiile şi datele necesare 
bunei derulări a Contractului şi care sunt accesibile conform reglementărilor în vigoare autorităţilor publice, 
instituţiilor financiar-bancare, consultanţilor şi contractanţilor care au legătură cu executarea prezentului 
Contract, cu respectarea prevederilor art. 13;  

➢ Sa achite sumele restante datorate vechiului furnizor in termen de 60 de zile de la transmiterea notificarii de 
reziliere a contractului anterior de furnizare a energiei electrice, şi  

➢ Orice alte obligaţii prevăzute de Legea Aplicabilă. 

 

9 Impreviziunea 

9.1 În sensul prezentului contract, prin “impreviziune” se înţelege: 

(a) modificarea cadrului de reglementare constand in aparitia unor modificări legislative sau a reglementarilor de 
natura tehnica si/sau emiterea de catre autoritatile competente a unor acte administrative individuale, care impun 
modificarea clauzelor contractuale, cu efect asupra condiţiilor de derulare a Contractului de furnizare a energiei;  

(b) creşterea costurilor aferente oricăror elemente constitutive reglementate ale Preţului de Contract, fie prin 
majorarea cuantumului acestor costuri faţă de valorile menţionate în Anexa 3 la Contract, fie prin introducerea unor 
noi elemente constitutive reglementate ale Preţului de Contract. În sensul prezentului Contract sunt considerate 
elemente constitutive reglementate ale Preţului de Contract, fără limitare, (i) tarifele reglementate  de A.N.R.E pentru 
serviciile de sistem, pentru serviciile prestate de operatorul de pieţe centralizate participanţilor la pieţele administrate 
de acesta, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi tarifele de distribuţie a energiei electrice, (ii) 
contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă. 

9.2 Dacă, ulterior încheierii Contractului, apare o situaţie de impreviziune din categoria celor mentionate la art. 
9.1.a), prevederile contractuale intemeiate pe dispozitii ale actelor normative, se modifica de drept de la data intrarii 
in vigoare a modificarii actelor normative respective, Furnizorul notificand Consumatorul asupra noilor reglementari si 
solicitand, dupa caz, incheierea de acte aditionale la Contractul de furnizare a energiei electrice. Refuzul unei Părţi de 
a implementa modificările contractuale detaliate mai sus, îndrituieşte cealaltă Parte ca in termen de 5 (cinci) zile de la 
primirea refuzului scris al cocontractantului, sa considere Contractul reziliat de plin drept informand in scris cealalta 
parte asupra deciziei de reziliere incepand cu data intrarii in vigoare a modificarilor cadrului de reglementare. 

9.3 Dacă, ulterior încheierii Contractului, apare o situaţie de impreviziune din categoria celor mentionate la art. 
9.1.b), respectiv modificarea tarifelor reglementate, Furnizorul va notifica Consumatorul asupra noilor valori ale 
Pretului Contractului, notificarea considerandu-se efectuata si prin inscrierea acestor modificari pe factura 
reprezentand contravaloarea serviciului de furnizare a energiei electrice. Prevederile de la art. 9.2 referitoare la 
rezilierea Contractului ca urmare a refuzului de implementare a modificarilor sunt pe deplin aplicabile si in acest caz. 

 

10. Răspunderea contractuală 

10.1 Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract, Părţile răspund 
conform prevederilor prezentului Contract şi ale Legii Aplicabile. 
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10.2 Pentru neachitarea la scadenta a unei facturi emise de Furnizor în temeiul prezentului Contract, 
Consumatorul va datora penalitati de intarziere aplicate la suma facturata si neachitata, in cuantum de 0,5% pentru 
fiecare zi de întârziere cu începere din prima zi după expirarea termenului de plată scadent şi până în ziua efectuării 
plăţii. Plata penalitatilor se va face pe baza facturii emise de Furnizor, in termen de 10 (zece) zile de la data emiterii. 

10.3 Dacă Consumatorul nu a achitat factura si penalitatile, dupa 35 de zile de la data scadentei, Furnizorul va 
transmite Consumatorului un preaviz (document distinct de factura) iar dupa 45 de zile de la data scadentei, dar nu 
mai devreme de 5 zile de la data transmiterii preavizului, poate intrerupe furnizare energiei electrice, prin intermediul 
Operatorului de Distributie. Preavizul trebuie să conţină motivul întreruperii, suma datorată, garantiile solicitate şi 
termenul de plată după care urmează întreruperea furnizării energiei electrice.  

10.4 Furnizorul va organiza reluarea alimentării cu energie electrică a Consumatorului în Ziua Lucratoare imdeiat 
urmatoare efectuării plăţii integrale de către Consumator a facturii restante, a cuantumului dobânzilor penalizatoare 
acumulate, precum şi a costurilor determinate de operaţiunile de întrerupere si reluare a furnizării energiei electrice, 
prin comunicarea unei notificări în acest sens Operatorului de Reţea relevant. 

10.5 În cazul în care Consumatorul nu efectuează plata integrală a energiei electrice consumate şi a dobânzilor 
penalizatoare calculate, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data întreruperii furnizării energiei electrice, 
Furnizorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul în conformitate cu prevederile art. 11 de mai jos, urmând să 
recupereze sumele datorate de Consumator conform dispoziţiilor legale în vigoare.    

10.6 Consumatorul este direct raspunzator de folosirea de receptoare electrice improvizate sau care influenteaza 
parametrii de calitate ai energiei electrice ori care pericliteaza continuitatea in alimentarea cu energie electrica a altor 
consumatori, fiind obligat la plata de daune interese corespunzator prejudiciului integral cauzat Furnizorului si/sau 
tertilor. 

10.7 Furnizorul poate solicita Consumatorului constituirea de garantii pentru Contractul de furnizare in 
urmatoarele situatii: (i) constatarea unor actiuni ale Consumatorului in scopul denaturarii indicatiilor grupurilor de 
masurare sau consumului energiei electrice prin ocolirea echipamentelor de masurare; (ii) exista intarzieri la plata;  
(iii) Consumatorul nu este proprietarul locului de consum. Necesitatea instituirii de garantii si cuantumul acestora se 
va analiza si stabili de catre Furnizor de la caz la caz. Pana la suma totala facturata nu se constituie garantii, peste 
aceasta suma se vor constitui garantii in valoarea a doua facturi.Garantiile se vor constitui, ca regula generala, in 
numerar, Consumatorul fiind informat in scris asupra cuantumului acestora, datei limita si modalitatii de constituire. 
In cazul incetarii Contractului de furnizare energie electrica sau in cazul in care timp de 2 (doi) ani consecutivi, 
Consumatorul nu se afla in situatiile prevazute la pct. (i) si (ii) de  mai sus, garantia se returneaza Consumatorului 
diminuata cu eventualele debite la zi inregistrate de Consumator fata de Furnizor. In cazul refuzului Consumatorului 
de a constitui garantia in termenul stabilit de Furnizor, da dreptul acestuia din urma sa considere Contractul de 
furnizare reziliat de drept la data expirarii termenului de constituire a garantiei, Furnizorul avand doar obligatia sa 
notifice Consumatorul asupra interventiei rezilierii.  

 

11. Încetarea Contractului 

11.1 Cu excepţia obligaţiilor de plată, în privinţă cărora Părţile sunt de drept puse în întârziere la data scadenţei, în 
cazul neîndeplinirii oricărei alte obligaţii, Partea care nu se află în culpă va transmite celeilalte Părţi o notificare de 
punere în întârziere cu indicarea obligaţiei încălcate şi a termenului de remediere a acesteia, care nu poate fi mai mic 
de 10 (zece) zile de la trimiterea notificarii. 

11.2 Contractul va înceta în următoarele situaţii: 

• a) la expirarea duratei sale prevăzute în paragraful 3.1, in conditiile transmiterii de catre Partea interesata 
celeilalte Parti a unui preaviz/notificare de incetare a Contractului, cu cel putin 30 (treizeci) de zile anterior 
datei de expirare a valabilitatii acestuia; 
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• b) în situaţiile prevăzute la paragraful 9.2 si 9.3 din prezentul Contract;  

• c) în situaţia prevăzută la paragraful 10.5 din prezentul Contract;  

• d) in cazul refuzului constituirii de garantii conform prevederilor art. 10.7 din prezentul Contract; 

• e) în cazul prevăzut de art. 11.1 de mai sus, prin transmiterea unei notificări de reziliere unilaterală de către 
Partea care nu este în culpă, ulterior expirării termenului de remediere a obligaţiei încălcate specificat în 
notificarea de punere în întârziere; 

• f) in situatia prevazuta la art. 8.1 lit. m), daca la expirarea a 3 (trei) luni de la data la care Consumatorul 
trebuia sa notifice Furnizorul asupra intentiei de reconectare a locului de consum sau asupra prelungirii 
sistarii, acesta nu a procedat la notificarea Furnizorului. In lipsa notificarii, Furnizorul va prelungi sistarea cu 
cel mult 3 (trei) luni, dupa expirarea acestei perioade avand dreptul sa rezilieze Contractul de furnizare cu 
transmiterea unei notificari prealabile Consumatorului si Operatorului de Retea, cu 5 (cinci) zile inaintea datei 
la care se doreste incetarea efectiva a acestuia;  

• g) în cazul în care oricare dintre contractele de transport şi/sau distribuţie a energiei electrice îşi încetează 
valabilitatea din culpa exclusivă a Consumatorului, pe parcursul derulării Contractului, prezentul Contract 
încetează de plin drept, fara punere in tarziere, fără nicio altă formalitate prealabilă şi fără intervenţia 
instanţelor de judecată. 

11.3 Contractul poate fi reziliat de catre Consumator, cu notificarea Furnizorului cu cel putin 15 (cincisprezece) zile 
inainte, fara plata de despagubiri, in cazul in care asupra Furnizorului s-a declansat procedura de suspendare sau 
retragere a licentei sau Contractul nu respecta reglementarile in vigoare privind tipul de contract. 

11.4 Pentru schimbarea Furnizorului, Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul cu obligatia de 
a transmite Furnizorului o notificare cu cel putin 21 (douazecisiunu) de zile anterior datei la care se doreste a opera 
schimbarea. In cazul denuntarii unilaterale a Contractului de furnizare energie electrica inainte de termen de catre 
Consumator , Consumatorul va fi obligat la plata catre Furnizor, cu titlu de despagubiri, a unei sume egale cu jumatate 
din Pretul Contractului/abonamentului, corespunzator perioadei ramase pana la expirarea duratei de valabilitate a 
Contractului, conform prevederilor art. 3 de mai sus. Valoarea despagubirilor va fi facturata Consumatorului ulterior 
primirii notificarii de incetare a Contractului de catre Furnizor, regulile contractuale referitoare la scadenta si 
modalitate de plata fiind pe deplin aplicabile. Prin exceptie de la prevederile art. 1276 alin. 3 Cod Civil, plata facturii de 
despagubiri nu va conditiona acceptarea de catre Furnizor a incetarii Contractului, astfel cum a fost aceasta solicitata 
de Consumator. Ulterior denuntarii unilaterale inainte de termen a Contractului de catre Consumator, procesul de 
schimbare a Furnizorului se va desfasura gratuit, fara taxe sau tarife impuse de Furnizor Consumatorului pentru 
indeplinirea obligatiilor specifice ce ii revin, aferente acestui proces. 

11.5 Contractul poate fi reziliat de Furnizor, fara plata de despagubiri, in urmatoarele cazuri: (i) sustragerea de 
energie electrica de catre Consumator, constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva; (ii) neplata facturilor la 
termenele si in conditiile prevazute in Contract; (iii) incetarea dreptului de folosinta al Consumatorului asupra locului 
de consum. 

11.6 Rezilierea Contractului in conditiile mentionate la art. 11.5 se efectueaza cu un preaviz de minim 15 
(cincisprezece) zile, cu exceptia cazului sustragerii de energie electrica, situatie in care rezilierea poate produce efecte 
de la data constatarii prin hotarare judecatoreasca definitiva a acestei situatii. 

11.7 In termen de maxim 6 (sase) saptamani de la incetarea Contractului, Furnizorul are obligatia de a transmite 
Consumatorului factura cu decontul final ori factura estimata pentru ultimul consum. 

11.8 Incetarea Contractului inainte de termen nu aduce atingere obligatiilor deja scadente intre Parti. 
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12. Forţa majoră şi cazul fortuit 

12.1 Forţa majoră şi cazul fortuit desemnează orice situaţie imprevizibilă, inevitabilă şi independentă de voinţa 
Părţilor, care apare după semnarea prezentului Contract şi care face imposibilă, în totalitate sau parţial, îndeplinirea 
obligaţiilor din prezentul Contract de către Partea afectată. În scopul prezentului art. 12 forţa majoră va include, fără a 
se limita la, război, revoluţie, seism, inundaţie.  

12.2 Forţa majoră sau cazul fortuit invocat de orice vânzător sau producător de energie electrică cu care 
Furnizorul se află în relaţii contractuale reprezintă forţa majoră aplicabilă prezentului Contract. În acest caz, dovada 
evenimentului va fi reprezentată de notificarea transmisă în acest sens Furnizorului de către producătorul sau 
vânzătorul de energie electrică relevant. 

12.3 Părţile nu vor fi ţinute răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor lor conform Contractului în măsura în 
care nerespectarea este generată de un caz de forţă majoră, cu condiţia ca Partea afectată de forţa majoră să îşi fi 
respectat obligaţiile stabilite în prezentul Contract cu privire la un astfel de caz. 

12.4 Partea afectată de un caz de forţă majoră va depune toate eforturile rezonabile pentru a limita consecinţele 
cazului de forţă majoră. Această Parte va notifica cealaltă Parte cu privire la cazul respectiv de forţă majoră cât mai 
curând posibil şi, în orice caz, în maximum 48 de ore de la apariţia cazului de forţă majoră. Partea respectivă trebuie, 
de asemenea, să notifice cealaltă Parte cu privire la încetarea cazului de forţă majoră în decurs de 48 de ore de la 
această încetare. 

12.5 În cazul în care un caz de forţă majoră necesită suspendarea executării prezentului Contract pentru o 
perioadă mai mare de 30 de zile, Părţile se vor întâlni în decurs de maximum 10 zile de la data expirării acestei 
perioade pentru a conveni de comun acord asupra modului de continuare a executării Contractului, sau asupra 
încetării Contractului. 

 

13. Confidenţialitate 

13.1 Fiecare Parte va păstra confidenţialitatea tuturor informaţiilor obţinute de la cealaltă Parte ca urmare a 
încheierii sau executării prezentului Contract, care au legătură cu prevederile prezentului Contract („Informaţii 
Confidenţiale”). 

13.2 Fără acordul prealabil scris al celeilalte Părţi (care va fi obţinut atât pentru forma, cât şi pentru conţinutul 
Informaţiilor Confidenţiale care urmează a fi divulgate, acord care nu va fi reţinut sau întârziat nejustificat), Părţile: 

a) nu vor divulga nicio astfel de Informaţie Confidenţială niciunei persoane, cu excepţia oricăruia dintre 
Reprezentanţii Părţilor care trebuie să cunoască astfel de informaţii pentru a îşi îndeplini sarcinile;  

b) nu vor folosi nicio astfel de Informaţie Confidenţială în alt scop decât acela de a îşi îndeplini obligaţiile 
şi/sau exercita drepturile din prezentul Contract; şi 

c) se vor asigura că oricare din Reprezentanţii cărora le vor divulga Informaţii Confidenţiale vor respecta 
restricţiile impuse prin prezentul articol 13, ca şi cum respectiva persoană ar fi parte la prezentul Contract. 

13.3 Fără a aduce atingere prevederilor paragrafului 13.2. de mai sus, oricare dintre Părţi poate divulga astfel de 
Informaţii Confidenţiale: 

a) dacă şi în măsura în care se impune prin Legea Aplicabilă;  

b) dacă şi în măsura în care se impune de orice autoritate de reglementare sau guvernamentală cu autoritate 
asupra respectivei Părţi;  

c) dacă şi în măsura în care informaţia a devenit publică, fără ca respectiva Parte să fie responsabilă de acest 
lucru. 
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13.4 În cazul în care prezentul Contract încetează, obligaţia de confidenţialitate va continua să fie în vigoare pe o 
perioadă de 5 (cinci) ani de la data încetării Contractului. 

 

14. Notificări 

14.1 Toate notificările, solicitările, cererile, pretenţiile şi alte comunicări efectuate în baza prezentului Contract se 
vor face în scris şi vor fi transmise la adresele de contact (adresa de corespondenta) ale Părţilor de mai jos sau la 
adresele de contact notificate de Părţi în cursul executării prezentului Contract, conform prezentului Articol: 

 

Furnizor 

Adresa: Localitatea Bors, nr. 292/D, judet Bihor, cod 417075 

Tel: 0259 434 865; Fax: 0359 401 080; Mobil: 0745 348 416  

E-mail: office@res-energy.ro 

Consumator 

Adresă 

Tel:   

E-mail:  

14.2 Orice notificare va fi considerată comunicată: (a) dacă este predată personal sau prin curier, la predare; (b) 
dacă este comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la semnarea confirmării de primire;  (c) 
dacă este transmisă prin fax, la transmiterea cu succes, atestată de raportul pozitiv de transmitere; (d) daca este 
transmisa prin email, in ziua imediat urmatoare transmiterii, cu condiţia ca, în toate cazurile, transmiterea comunicării 
să se facă, într-o Zi Lucrătoare în România. 

15. Legea aplicabilă. Litigii 

15.1 Prezentul Contract este guvernat de legea română. In tot ceea ce nu reglementeaza, prezentul Contract se 
completeaza cu dispozitiile legale in vigoare. 

15.2 In caz de neintelegeri referitoare la prevederile sau modalitatea de executare a prezentului Contract, Partile 
vor depune diligente in sensul lamuririi si/sau solutionarii acestora pe cale amiabila, inclusiv prin apelarea la serviciile 
de mediere asa cum sunt acestea stipulate in Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. 

15.3 Litigiile decurgând din executarea prezentului Contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi deduse 
spre soluţionare instantei competente şi/sau instanţelor judecătoreşti de drept comun. 

16. Dispoziţii finale 

16.1 Orice modificare la prezentul Contract va produce efecte numai dacă este făcută în scris şi consemnata in act 
aditional semnat de ambele Părţi, cu execptia situatiilor prevazute expres in Contract (ex: in caz de impreviziune). 

16.2 Prezentul Contract cuprinde întregul acord al Părţilor în legătură cu furnizarea de energie electrică de către 
Furnizor Consumatorului şi prevalează asupra oricărui acord sau înţelegere anterioară dintre Părţi cu privire la acelaşi 
obiect. 

16.3 În situaţia în care a fost declanşată procedura de suspendare sau retragere a licenţei de furnizare deţinute de 
Furnizor, Consumatorul acceptă preluarea sa de către un furnizor de ultimă opţiune autorizat de A.N.R.E., în condiţiile 
Legii Aplicabile. 
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16.4 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul Contract. 

16.5 Consumatorul declară că a negociat, înţeles şi luat act de prevederile integrale din prezentul Contract, pe 
care le acceptă în mod expres. 

Prezentul Contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte 1 (unul) pentru fiecare parte, astazi          si intra in 
vigoare la data de  

FURNIZOR CONSUMATOR 

Societatea RES ENERGY SOLUTIONS SA 

CEO 

Gabor Teodor Tiberiu Florian 
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Anexa 1 la Contractul de furnizare energie electrica nr.  
 

DEFINIŢII ŞI REGULI DE INTERPRETARE A CONTRACTULUI 

1. Definiţii  

A.N.R.E Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei; 

Avizul Tehnic de Racordare 

Avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de 
către operatorul de rețea la cererea unui consumator, asupra posibilităților și 
condițiilor de racordare la rețeaua electrică, în vederea satisfacerii cerințelor 
consumatorului, prevăzute la solicitarea avizului. 

Certificat Verde 
Titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităţi 
de energie electrică; 

Client final 
Orice persoana fizica sau juridica ce cumpara energie electrica pentru 
consumul propriu; in cuprinsul Contractului notiunile de ‚Client final” si 
„Consumator” sunt echivalente; 

Client (final) noncasnic 

Clientul final care cumpara energie electrica pentru uzul propriu, altul decat 
cel casnic; in aceasta categorie intra si producatori, furnizori sau operatori de 
retea care cumpara energie electrica pentru consumul propriu; 

Client noncasnic mic 
Client noncasnic pentru care puterea aprobata prin avizul tehnic de racordare 
este mai mica sau egala cu 100kW; 

Client noncasnic mare 
Client noncasnic pentru care puterea aprobata prin avizul tehnic de racordare 
depaseste 100Kw; 

Contract de retea 
Contract pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice si/sau 
contract pentru prestarea serviciului de transport; 

Contract la distanta 

Contractul incheiat intre Furnizor si Consumator in cadrul unui sistem de 
vanzari la distanta organizat, fara prezenta fizica simultana a Furnizorului si 
Consumatorului, cu utilizarea exclusiva a unuia sau mai multor mijloace de 
comunicare la distanta, pana la si inclusiv in momentul in care este incheiat 
Contractul.  

Furnizor actual furnizorul care prestează serviciul de furnizare a energiei electrice până la 
data finalizării procesului de schimbare a furnizorului; 

Furnizor nou 
furnizorul care va presta serviciul de furnizare a energiei electrice pentru 
clientul final, pe baza unui nou contract de furnizare, a cărui derulare începe 
de la data finalizării procesului de schimbare a furnizorului, dată menţionată 
în contract; 

Furnizor de Ultima Instanta (FUI) 
Furnizorul desemnat de Autoritatea Competenta pentru a presta serviciul 
universal de furnizare in conditiile specifice reglementate; 

Grup de masurare 

Ansamblul format din contor si transformatoarele de masurare aferente 
acestuia, precum si toate elementele intermediare care constituie circuitele 
de masurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare; 

Impreviziune Notiune reglementata în paragraful 9.1 din Contract; 

Legea Aplicabilă 

Orice lege, ordonanţă, ordonanţă de urgenţă, hotărâre adoptată de 
Parlamentul României sau, după caz, de Guvernul României, orice ordine, 
decizii, norme, reglementări, avize emise de A.N.R.E, orice reglementări sau 
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proceduri ale operatorilor pieţei de energie electrică, precum şi orice alte acte 
normative emise de autorităţi publice care au relevanţă pentru derularea 
Contractului;  

Lună Contractuală 1 (o) lună calendaristică; 

Loc de consum 

 

 

incinta sau zona în care sunt amplasate instalațiile de utilizare ale unui 
Consumator, inclusiv ale subconsumatorilor săi, unde se consumă energie 
electrică furnizată prin una sau mai multe instalații de racordare. Un 
Consumator poate avea unul sau mai multe locuri de consum al energiei 
electrice; 

Operator de Distribuţie 

Persoana juridică, titulară a unei licenţe de distribuţie, care deţine, 
exploatează, întreţine, modernizează şi dezvoltă o reţea electrică de 
distribuţie; 

Operatorul de Transport şi de Sistem 

Persoana juridică, titulară a unei licenţe pentru transportul energiei electrice 
şi servicii de sistem, care deţine,  exploatează, întreţine, modernizează şi 
dezvoltă o reţea electrică de transport; 

Partea Responsabila cu Echilibrarea 

este o structură virtuală compusa din mai multi participanti la piata de energie 
electrica ce urmareste optimizarea costurilor rezultate din abaterile de la 
consumul de energie electrica prognozat al consumatorilor deserviti. Aceasta 
structura este folosita pentru a “echilibra” diferentele dintre energia electrica 
prognozata și energia electrica masurata la nivelul intregului contur al 
acesteia; 

Reprezentant  
Oricare dintre administratorii, directorii, angajaţii, acţionarii, asociaţii, afiliaţii 
sau consultanţii profesionali ai fiecărei Părţi, inclusiv, dar fără a se limita la, 
consultanţii financiari, legali şi tehnici; 

SEN 
Sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional; constituie infrastructura 
de bază utilizată în comun de participanţii la piaţa de energie electrică; 

Schimbarea furnizorului 

Procesul prin care, pe parcursul derularii unui contract de furnizare a energiei 
electrice, clientul final decide prin optiune liber exprimata sa inceteze raportul 
contractualcu furnizorul actual si sa incheie un contract de furnizare a energiei 
electrice cu n furnizor nou, reprezentand totalitatea etapelor parcurse in acest 
sens; 

Standardul de Performanta 

pentru serviciul de furnizare a 
energiei electrice  

Standardul de performanţă reglementează calitatea serviciului şi stabileşte 
indicatorii de performanţă în asigurarea acestuia, privind: 

• continuitatea alimentării cu energie electrică a clienţilor; 

• calitatea tehnică a energiei electrice distribuite; 

• calitatea comercială a energiei electrice distribuite; 

Zi Lucrătoare 

Orice zi (cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică precum şi a sărbătorilor 
legale) în care băncile comerciale sunt deschise pentru lucrul cu publicul în 
România; 
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2. Reguli de interpretare 

Dacă nu reiese altfel din contextul Contractului, următoarele reguli de interpretare se vor aplica prezentului Contract: 

a) termenii care desemnează singularul vor include pluralul şi invers, iar trimiterile la o persoană vor 
include succesorii şi cesionarii permişi ai acesteia; 

b) termenii „în prezentul Contract”, „prin prezentul Contract”, „la prezentul Contract” “din prezentul 
Contract” şi alţi termeni similari se referă la prezentul Contract în integralitatea sa, şi nu la o anumită 
subdiviziune a acestuia; 

c) o referire la un anumit Articol sau la o anumită anexă constituie o referire la un Articol sau o Anexă din 
prezentul Contract. O referire la orice acord, contract, înscris sau alt document va include orice 
amendament, reformulare, completare sau altă modificare a acestuia; 

d) titlurile au numai rol orientativ şi se va considera că nu modifică sau afectează vreo prevedere a 
prezentului Contract; 

e) ori de câte ori prezentul Contract face referire la un număr de zile, numărul respectiv se va referi la zile 
calendaristice, dacă nu se specifică faptul că sunt Zile Lucrătoare; şi 

f) termenul „include” va fi interpretat în sens nelimitativ. 

 

 

 

FURNIZOR CONSUMATOR 

Societatea RES ENERGY SOLUTIONS SA 

CEO 

Gabor Teodor Tiberiu Florian 
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Anexa 2 la Contractul de furnizare energie electrica nr.  
 

CANTITATEA DE ENERGIE CONTRACTATA 

 

Cantitatea lunara de energie electrică vândută, respectiv cumparată, conform prezentului 

Contract este estimată la  

 

 

 

 

FURNIZOR CONSUMATOR 

Societatea RES ENERGY SOLUTIONS SA 

CEO 
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Anexa 3 la Contractul de furnizare energie electrica nr.  

 

PRETUL CONTRACTULUI 

TERMENE SI MODALITATI DE PLATA 

 

1.1 Preţul Contractului pentru nivelul de tensiune Medie  este de lei / MWh., lei/MWH pt joasa tensiune 

1.2 La momentul încheierii Contractului de furnizare energie electrica, Preţul Contractului cuprinde următoarele 
elemente de cost: 

- a) Preţul energiei electrice active =            Lei / MWh; 
- b) Tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice =     Lei / MWh; 
- c) Tariful pentru serviciul de distribuţie MT         Lei / MWh., pentru JT     lei/MWH 

1.3 Preţul Contractului, asa cum a fost detaliat mai sus, nu include costurile aferente achiziţiei de Certificate 
Verzi determinate conform Anexei 4, contravaloare energie electrica reactiva, acciză, taxa de cogenerare si TVA. 
1.4 Preţul energiei electrice active specificat la pct. 1.2.a) va rămâne neschimbat pe tot parcursul perioadei 
contractuale. 
1.5 Pretul Contractului, costurile aferente achizitiei de Certificate Verzi, contravaloarea energiei electrice 
reactive, acciza, taxa de cogenerare si TVA se vor regasi mentionate distinct pe factura emisa lunar de catre Furnizor. 
1.6 Platile se vor efectua pe baza facturilor emise de Furnizor, in termen de 30 (treizeci) zile de la data emiterii 
acestora.  
1.7 In vederea indeplinirii obligatiei de plata mentionata la paragraful anterior, pana pe data de 10 (zece) a 
fiecarei luni, Furnizorul va emite o factură care va cuprinde contravaloarea energiei electrice consumate in luna 
anterioara si, corespunzator acesteia, celelalte sume mentionate la art. 1.5 de mai sus. 
1.8 Neplata la termen a facturilor emise de Furnizor in executarea prezentului Contract atrage aplicarea de 
penalitati de intarziere asa cum sunt acestea detaliate in art. 10 din Contract. 
1.9 Plata oricărei sume facturate va putea fi efectuata prin ordin de plata sau transfer in contul Furnizorului nr. 
RO89 BTRL RONC RT04 7084 7501 – Banca Transilvania Oradea, sau RO38 TREZ 0765 069X XX01 8672 – Trezoreria 
Oradea,  precum si in numerar, la sediul firmei.  
1.10 In termen de maxim 6 (sase) saptamani de la incetarea Contractului, Furnizorul are obligatia de a transmite 
Consumatorului factura cu decontul final ori factura estimata pentru ultimul consum, termenul de plata mentionat la 
art. 1.6 de mai sus fiind pe deplin aplicabil. 
1.11 Factura aferenta serviciilor furnizate/contractate se va trimite Consumatorului in format electronic, la adresa 
de mail precizata in preambulul Contractului sau comunicata ulterior Furnizorului. Consumatorul are posibilitatea sa 
opteze pentru transmiterea acesteia pe format hartie la adresa specificata.  
1.12 In cazul in care Consumatorul nu este de accord cu suma facturata, va transmite Furnizorului in termen de 48 
de ore de la primirea facturii o contestatie justificata, la care Furnizorul va raspunde in termen de 30 zile de la 
inregistrarea contestatiei. Termenul de 30 zile de solutionare a contestatiei poate fi depasit in cazul in care lamurirea 
facturii presupune verificari cu Operatorul de Distributie, in acest caz Furnizorul fiind obligat la informarea 
Consumatorului despre posibila intarziere in acelasi termen de raspuns de 30 zile. In functie de rezultatul verificarilor, 
Furnizorul fie va accepta contestatia, va anula factura si va emite o noua factura pentru suma corecta cu decalarea 
corespunzatoare a termenului de plata, fie va constata ca factura a fost emisa corect si va informa Consumatorul in 
scopul efectuarii platii. In cazul in care o factura contestata a fost achitata iar in urma solutionarii contestatiei s-a 
constatat ca suma facturata a fost mai mare decat cea corecta iar eroarea apartine Furnizorului, acesta va plati 
Consumatorului diferenta intre suma achitata si suma corecta, la care se adauga majorari de intarziere egale cu nivelul 
stabilit pentru neplata la termen a obligatiilor fiscale aplicate pe perioada cuprinsa intre ziua in care Consumatorul a 
platit factura si data la care Furnizorul restituie acestuia diferenta.   
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Anexa 4 la Contractul de furnizare energie electrica nr 
DETALIERE COMPONENTE PRET CONTRACT 

 

Art. 1 – CERTIFICATE VERZI 

1.1 Certificatul Verde este un titlu care atesta producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie. 

1.2 Guvernul Romaniei a decis prin Legea nr.220/2008 implementarea unei scheme de sprijin pentru unitatile de 
productie regenerabile (RES) constand in acordarea unui numar de certificate verzi pentru fiecare MW produs si 
injectat in sistem, in functie de sursa regenerabila utilizata. 

1.3 Costurile certificatelor verzi sunt reglementate prin lege si acestea au o valoare minima, respectiv maxima, 
prin care pot fi tranzactionate. Calculul acestora in factura finala este definit printr-un ordin al ANRE si este de 
64,0659204 lei/MWH 

 Art. 2 – CONTRIBUTIA PENTRU COGENERARE DE INALTA EFICIENTA 

2.1 Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă reprezintă o sumă datorată lunar de fiecare consumator 
de energie electrică, pentru promovarea și dezvoltarea producerii de energie în sistem de cogenerare de înaltă 
eficiență, în scopul creșterii eficienței energetice și al îmbunătățirii securității alimentării cu energie pe piața de 
energie din România. Prin contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă se pot crea resursele financiare necesare 
aplicării schemei de sprijin de tip bonus. 

2.2 Consumatorii de energie electrică sunt plătitori de contribuţie pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, prin 
furnizori lor de energie electrica. 

2.3 Furnizorii consumatorilor de pe teritoriul României facturează contribuția pentru cogenerarea de înaltă 
eficiență consumatorilor cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, pentru energia electrică 
livrată rezultată din facturile de avans, de estimat și de regularizare, emise conform contractelor; 
contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă se evidențiază separat în factura de energie electrică, pe un rând 
distinct care conține denumirea produsului, cantitatea de energie electrică la care se aplică, valoarea unitară a 
contribuției (prețul unitar), valoarea totală a contribuției determinată ca produs dintre valoarea unitară, aprobată 
prin ordin al președintelui ANRE, în vigoare la data realizării consumului de energie electrică și cantitatea de energie 
electrică facturată, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată (TVA) în vigoare la data facturării. 

2.4  Valoarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă se determină de către ANRE, pe baza 
costurilor și veniturilor realizate și a celor prognozate, se stabilește pentru o perioadă de 12 luni și se poate ajusta la 
începutul semestrului al doilea ala fiecarui an. 

2.5 Valoarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficienţă în vigoare de la data de 01.01.2021.                         
este de 17,12  lei/MWH, exclusiv TVA conform Ordin ANRE 212/2019 

Art. 3 – ACCIZA PENTRU ENERGIA ELECTRICA 

3.1 Accizarea energiei electrice este prevazutã de Codul Fiscal, aprobat prin Legea 571 /2003 cu modificãrile si 
completarile ulterioare  la Titlul VII “Accize si alte taxe speciale”. Cota accizei difera in functie de natura 
consumatorilor(casnici sau industriali) si se stabileste de catre Ministerul Finantelor. 

3.2 Accizele sunt taxe speciale de consum care se datorează bugetului de stat. În cazul energiei electrice, plata 
taxei de către consumatorii acestui produs se face prin factura de energie electrică, odată cu plata contravalorii 
energiei electrice consumate iar virarea accizelor la bugetul de stat se face de către furnizorul de energie electrică. 

Relaţia de calcul pentru valoarea accizelor pentru electricitate, conform Normele metodologice de aplicare a Codului 
Fiscal, este: A = Q x K x R, unde: A=cuantumul accizei (sau valoarea accizei, în lei), Q=cantitatea de energie electricã 
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activã facturatã (MWh), K=acciza unitarã în vigoare la data emiterii facturii (Euro/MWh), R=cursul de schimb 
(lei/euro). 

Art. 4 – CONTRAVALOARE ENERGIE ELECTRICA REACTIVA 

4.1 Energia electrică reactivă este o forma de energie suplimentara care serveste pentru producerea si 
intretinerea campurilor magnetice si care este consumata, pe langa energia electrica activa, de receptoarele electrice 
prevazute cu bobinaje, cum sunt motoarele electrice si transformatoarele.  Prin Ordinul ANRE nr. 33/2014 pentru 
aprobarea Metodologiei de stabilire a obligatiilor de plata a energiei electrice reactive si a pretului reglementat pentru 
energie electrica reactiva, sunt instituite regulile privind modul de stabilire a obligatiilor de plata a energiei electrice 
reactive si categoriile de utilizatori care platesc energia electrica reactiva. Energia electrica reactiva se factureaza in 
conformitate cu prevederile contractului pentru serviciul de transport sau, dupa caz, de distributie a energiei electrice 
incheiat intre utilizator (direct sa prin intermediul Furnizorului) si operatorul de retea la care acesta este racordat. 
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