
 

 

PRINCIPALELE CLAUZE CONTRACTUALE 

 

 
1. Cantitatea de energie electrica ce va fi cumpărată de către consumator de la furnizor in fiecare luna 
contractuala este stabilita la inceputul contractului.  
 
Cantitatile de energie care urmeaza sa fie tranzactionate se pot actualiza lunar fata de cantitatea 
contractata, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inceperea lunii contractuale. 
 
2. Încheierea contractelor de transport şi distribuţie se face de către furnizor. 
 
3. Facturarea si modalitatile de plata se negociaza la semnarea contractului. 
 
4. Dacă o factură emisă nu este onorata pana la termenul precizat in contract, atunci consumatorul va plăti 
penalizari la suma datorată pentru fiecare zi de intârziere calculată incepând din ziua următoare scadentei 
până in ziua efectuării plăţii (exclusiv). Valoarea totală a penalitatilor nu poate depăşi cuantumul sumei 
asupra căreia se calculează. 
 
5. In cazul in care o sumă facturata de catre furnizor este contestată integral sau în parte de către 
consumator, acesta va înainta o notă explicativă furnizorului, cuprinzând obiectiile sale şi va plăti suma 
ramasă necontestata până la data scadentei. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale 
amiabilă sau hotărâre judecătorească a fi datorate de consumator, acesta va plăti suma datorată, fiind 
obligat la plata de penalitati. 
 
6. Pentru neplata facturilor emise pana la termenul precizat la art.4, alin. 2 din prezentul contract, furnizorul 
întrerupe furnizarea energiei electrice, cu un preaviz de 7 zile calendaristice. 
 
7. Daca, ulterior incheierii contractului, apare o modificare de circumstante care are sau poate avea ca 
efect cresterea pentru vanzator a costurilor, partile pot modifica pretul de contract numai in baza unui act 
aditional, astfel incat sa se permita recuperarea integrala de catre vanzator a costurilor suplimentare. 
 
8. Modificarea preţurilor de contract se va negocia intre părţi Ia solicitare scrisă şi motivată a uneia dintre 
ele, in termen de 5 zile calendaristice de la inregistrarea solicitarii. Noul pret va intra in vigoare in luna 
imediat urmatoare negocierii. 
 
9. In cazul in care ANRE, prin Ordine sau Decizii emise, modifica valoarea tarifelor pentru transportul 
energiei electrice, serviciile de sistem, administrarea pietei angro de energie electrica, achizitie si tarifele 
de distributie a energiei electrice, actualizarea pretului de contract  va fi notificata Consumatorului printr-o 
instiintare emisa de catre Furnizor, acesta precizand temeiul legal, fara a mai fi necesara semnarea unui 
act aditional. Actualizarea preturilor se va face in aceeasi proportie cu modificarea preturilor stabilite de 
ANRE si incepand cu data comunicata prin Ordin sau Decizie de catre ANRE. 
 
10. Oricare dintre parti poate denunta unilateral contractul printr-un preaviz de 30 de zile calendaristice. 
Dupa adresarea notificarii de denuntare unilaterala, la implinirea termenului de 30 de zile de la expedierea 
notificarii, furnizorul este indreptatit sa sisteze furnizarea energiei electrice. 
 
 

 

 


