
 

 

PRINCIPALELE CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE 

 

1. Realizarea obiectului contractului se face in conditiile stabilite prin: 

a) Avizele de racordare emise de Operatorul de Distributie pentru fiecare loc de consum 
b) Conventiile de Exploatare dintre Consumator si Operatorul de Distributie pentru fiecare 

loc de consum. 
 
2. In cazul consumatorilor existenti, furnizarea de energie electrica de catre noul furnizor se va 
efectua doar dupa achitarea la zi a facturilor emise de vechiul furnizor. 
 
3. Contractul de furnizare a energiei electrice se incheie pe o perioada de 12 luni de la data 
intrarii in vigoare, cu posibilitatea de prelungire cu acordul partilor. 
 
4. Rezilierea prezentului contract din iniţiativa furnizorului, inainte de expirarea acestuia, se 
poate face in următoarele cazuri: 
 

a) neplata contravalorii energiei electrice furnizate in conditiile stabilite şi a penalitaţilor 
aferente intr-un termen de maxim 10 zile de la data scadentei, cu obligatia trimiterii unei 
notificari prealabile scrise de 7 zile calendaristice; 

b) pierderea de către consumator a calitătii de persoana juridica, care a stat la baza 
incheierii prezentului contract, cu un preaviz de 5 zile lucratoare; 

c) pierderea calitatii consumatorului de detinator al spatiului pentru alimentarea caruia s-a 
incheiat prezentul contract; 

d) refuzul consumatorului de a incheia un nou contract, de a perfecta sau reactualiza 
contractul existent, in condiţiile modificarii reglementărilor sau a conditiilor tehnico-
economice care au stat la baza încheierii acestuia, cu un preaviz de 30 de zile 
calendaristice; 

e) în alte cazuri prevăzute de reglementările legale in vigoare, cu un preaviz de 30 zile 
calendaristice, daca legea nu prevede altfel. 

 
5. 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. 
 
6. Cu ocazia rezilierii contractului, se vor regulariza costurile aferente certificatelor verzi conform 
Anexei 4. 
 
7. Daca printr-un act normativ (Lege, Ordonantă a Guvernului, Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului, Hotărâre de Guvern, reglementari ANRE) sunt emise prevederi contrare clauzelor 
din prezentul contract, se aplica prevederile din actul normativ de la data intrarii în vigoare a 
acestuia, iar partile contractante au obligatia modificării/completării intr-un act aditional la 
contract. 
 
 

 


